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ََََِِْْراِ  واْلُمََْلرِلنَي  ِِ ا ََ ِِِ   -ََِِْرِّنَرا ُحَمَّرد   -احلمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي والصَّالُة والسَّالُم َعَلى َأْشر ِْ َوَعلَرى للِرِ  َوَحر
 -َأْْجَِعنَي .. أمَّا بَرْعُد : 

رراِفِا َعِْررِد اْل َررِ  اْلَم ْ       َِ َلرراِم لِْل ِْ ََ ررُ  اهللُ  -ِدِلرر  فَررِن َّ َمررْعِ ُعْمررَدِة ا َِ   لِررَ ا   -رِِِحِ ِْ  اْلِعْلِمََّرر ِمررْ  أِْْرَعررِل اْلُمُِرر
َِ َهر ا اْلَمرْعِ ِ َفِعر  اْلَمْلََِِراِ  الْ  َْ  ِِبِْعِظِ  . َوَلَ ِد اْهرِِمَّ اْلَلِِرُ  ِبِبَِاَعر ِمئراُ  ِمرَ  الَنَسرِ  كاَ  أْهُل اْلِعْلِم يُُْح

ِْي َأْخبَاَ  . ِِلََ ا اْلَمْعِ ِ َواْلَلُِِ  مِ  َها ََيْ  نرْ
َ  يَِِرُ  َلمَّ وَ       ُُ ِي ُْْسرَة ََْغر َِ ِ َفَلراَ  ِمرْ   ِِبراا َكاَ  احْلَاِفُا لَْلَمْعِ يَر رَد ِْْلرَل الَنْسرَة َِ ا أْ  َأ اِهرد  ََ  ُُ اَولْر َِ  ِ

َررُ   ََكررََ ي مِ  َِ ررَُْ  : َْظَررَ ُحَمَّرد الَعاْريَرراك :  َُّ َِ ََّ ررُ  ال َمِِررِ  أَّرُ  بَابَررَل ُْْسررَةَُِ  َعلَررى َلررِِْل َُْسرر   أْفَضرِلِه َّ َمررا  َ دِّ
رر ِ  ُِ َْاِم َِ َه ُُ .. يَرَِِّضررُل َهرر ا ِمررْ  ِخررالِ  ُمبَاَلعرر ْهررَد َُ َِ ِ وََكرراَ  بَررْد بَررَ َ  ِفَررِ  ُبَصرراَر.  رر ررَ ا .  .. َخبَِّ ُُ اهللُ َخَرْ َفَجرراَا

َْا ََِة َه ْعِا   ِللِْر ِِ َ  ِعْندي َواْعََِمْدُ  َعلى ََتِْ َرِ  الَعاْريَراك َوَلِلنَُّ  َلَْ َيُلْ  َأَعدَُّ لِْل ُُ ُْْسَة ْع ََ ِ  .. َوَل ْد رَا ُِ ِم
ِ َرِ  الَعاْريَراك أَْيض را   ِلَمررا فِ  ِْ رر  بَِِ ُِ ُُ َعلَرى الُعْمرَدِةك لِلاَّرَْك َْا َِررَد لِْلَمرْعِ ِ وََكرَ ِلَل َعلَرى ِكَِرراِب : كالَنَلر َرِ  ِمرْ  فَر

ِْيََّ   ِْيََّ  َوََنْ  ُِْعَُد ي َضِِْط اْلَمْعِ .      لَُ 
َْ  َمرا ََيَْعظُررُ  ُمََْرَِّ را َ       ُُ ي َأْ  َيُلرر ََْغر را َكرراَ  احْلَراِفُا لِْلَمررْعِ يَر َررُ   فَلَ رردْ وَلمَّ َِ َ  َُْسرهُِّل احْلِْعررَا    َِيَ رر َرْرَُِِّْرُ  ِبَب

ْابِررِ  ِ ِوََتْرر اِايِِررِ  ِ َوَعررَدَا أْب َِ َُْ  اْلِلَِرراَب وَعررَدَا أ َِ  ََكرر َُِ  اْلِعْلِمََّرر ُِ ِمررَ  اْلبَرر اِايِِررِ  ِ َوَهررِ  َِ َُ ُكررلِّ بَرراب  َعررَدَا أ
  َ َْْا َر ْعِظرِ  بِرُدوِ   ِِ اَاَ  َحِ  َة  أْفَضُل ِمْ   َْ ُُ ِبَعالَمراِ    .لَِِْسِهَِل احْلِْعِا   َ َّ َْرْ ِسََم اْلَمْعِ إىل أ َكَمرا اْعَِرنَرَْر

ررا ُِْعَررُد ي َِْبَِم   َهَّ َُ يَرْ َعررُل َعْنررُ  اْلَلِِر ُ  الِرَّر ُُ . احْلِْعرِا أْيض ررا ِ وَهررَ ا اَْمر ررِِّ َْاِمأَل   َْرََّهررا ُُْ َْ َهر َكَمررا َلَْ أ ُْكرر
 ِ ْهَ  احلَاِفِا .

ْعررراِ   ُمالَحظَةة         َْ  احْلِْعررُا ِمررَ  اْلَمْبُِ ْعررا   َحررِ  َة  ِ واَْفَضرررُل أْ  َيُلرر ْ  ِمررْ  َمْبُِ : اْلَلِِررُ  ََيَْعررُا اْلُمِررر
َ    لُِِِعنَي عَلى احْلِْعِا .  ُُ الصَّعِاِ  ُمَِ ابِل َعْل ََ  اْلَلَِِ ِة ِ ِل ا 

ْعُِرررُ  َأْكَِررررََ ِمرررْ  َمرررََّة  ِ َوَأِخيةةة         ََ اِهرررد   : َلَ رررْد رَا ََ  ُُ اَولْررر َِ َْ  ِفَرررِ  َأْخبَررراُ   و  َّ َمرررْ  أَرَاَا لََْبَمرررئِ  ا أْ  ال َيُلررر
ْعَظُ .. ْفُِّ  .   ِِ  واهللُ اْلُم

َِمِي .  ِهِ  اْلَل َْ َْ َعَل ِبِ  ِ وأْ  ََيَْعَلُ  َخاِلص ا ِل  أْلأُ  اهللَ أْ  يَرنرْ
ِِِ  َأْْجَِعنَي .َوَحلَّى اهللُ َعَلى ََِِْرَِّنا ُحَمَّد  َوَعَلى للِِ  َوحَ  ِْ 

ْافِ   كأبْ عِد العاياك ِد اْلُم َِ  هر9341/  7/  91اَ
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ُصَنِّف    مُقَدِّمَةُ اْلم

 

 
ِد ْبُ  َعِل  ْبُ  ُلَُور  اْلَمْ ِدِلر ِّ  ِِ َْا َرِِحَرُ  اهللُ  -بَاَ  احْلَاِفُا أَبُْ ُحَمَّد  َعُِْد اْلَ ِ  ْبُ  َعِِْد اْل

 : -َْرَعاىَل 
ُُ ال  ررررَد ِْ رررراِر . َوَأْشررررَهُد أَْ  ال إِلررررَ  ِإال اهللُ َو ررررِد اْلَ هَّ ِِ َْا احلَْْمررررُد هلِل اْلَملِررررِل اْ ََِّرررراِر ِ اْل
نَرُهَمررررا ِ اْلَعاِيررررِا اْلَ عَّرررراِر ِ َوَأْشررررَهُد أ  َّ  ررررَماَواِ  واَْرِ  وَمررررا بَرَرْ َِيَل لَررررُ  ِ َرَب السَّ َشرررر

ْلُُ  اْلُمْصررر ُُ َوَرُلررر ا َعِْرررُد رررد  ِِِ  ُحَمَّ ِْ َبَعى اْلُمْةَِررراُر . َحرررلَّى اهللُ َعلَرررِ  َوَعلرررى للِرررِ  َوَحررر
ََْطَهاِر . أَمَّا ِبْعُد :   ا

َلرررراِم ِ ِ َّررررا اْْرَعرررَ        ِْ اَايرررَ  اَ َِ َ  ي أ َْاي َلررررأَلِ  اْخَِِصررراَر ُْجْلَررر َْ ِإْخررر فَرررِن َّ بَرْعررر
ررررِد بْررررُ  إ َْ  ََاِهََم الَُِةرررررارِي ِعلَرررِ  ااَماَمررررراِ  : أبُررررْ َعِْررررِد اهلِل ُحَمَّ وأبُررررْ  اِعَررررَل بْررررُ  إبْررررر

ْرِي . َُِ َي النََِّساُب اِج الُ   احلَُْسنْيِ ُمْسِلُم ْبُ  احلَْجَّ
َِ ِبِ  .  َعَع اَ  اْلَمنرْ ََ ُِِْ  إىل ُلَؤالِِ  َر ََ  فََأ

َعَعنَررا بِررِ  ِ َوَمرر ْ       َعررُ  ِ أَ   َوَأْلررَأُ  اهلَل أَْ  يَرنرْ َِ َكََِِررُ  ِ أَْو  َِ ِعظَررُ  ِ أَْو َْظَررََ ِفَررِ  . و 
َِْكَِل .  ْسُِرَنا َوِْْعَم اْل َِ   َُّ ِْز َلَدْيِ  . فَِن ِ ا لِْلَع مَِِي ِ ُمَِْ ِهِ  اْلَل َْ َْ  َوأَْ  ََيَْعَلُ  َخاِلص ا ِل

 

 



(3( 
 

  أبو ب ( 7 أحاديث + 01) كتاب الطهارة  - 1
 

ُُ بَراَ  :  َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 9 ْع ََْعَمراُ  بِالنرََِّّا ِ  َرُلَْ  اللَِّ    َِ َا ا َ  :  - يَ رُُْ  : )) إَّنَّ َوِي رَِواَي
 َِ ْلِرِ  ِ َفِهْجََُْرُ  إىَل اللَِّ  َورَ  -بِالنرََِّّ ُْ ِهْجََُُْ  إىَل اللَِّ  َوَرُل َْ. ِ َفَمْ  َكراَْ َِئ  َما َْر َرا ِلُللِّ اْم ْلِِ  ِ َوَمْ   َوِإَّنَّ ُل

ُْ هِ  ََ إلََِْ  (( . ِ ْجََُُْ  إىَل ُاْْرََا ُيِصَُِرَهاَكاَْ ََ ََُهرا ِ َفِهْجََُُْ  إىَل َمرا َها  أَْو اْمََأَة  يَرَِرَاوَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َِدُِكْم  بَراَ  : بَراَ  َرُل َدَث  -: )) ال يَرْ َُِل اللَُّ  َحالَة َأ ِْ َّتَّ َِ  -إَ ا َأ
َْضَّأَ ((  . يَرَِر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4-  ََ َُ َََة ِ َوَعا َِ َِو ْبِ  اْلَعاِص ِ َوَأِك ُهََيْر ْا : بَرا َ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعْم ُْ  اللَِّ   بَاُل : )) َويْرٌل  َرُل
  ِلأَلْعَ اِب ِمَ  النَّاِر (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 3 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ِْْعِ  َما   ِ ُثَّ  : َأ َّ َرُل َِدُُكْم فَرْلََْجَعْل ِي َأ َْضََّأ َأ  لََِرْنََِِِْ ِ برا  : )) إَ ا َْر
َِدُُكرْم  َ َا َأ َْ ِ َوِإَ ا اْلَِرَرْ ِْْر ُُ بَرَِْل َأْ  يُْدِخَلهُ َوَمْ  اْلَِْجَمََ فَرْلَُ ِمِ  فَرْلََرْ ِسْل َيَد ْْ ِ فَِن َّ  كَثالثا  كا ِي اِاَْراِ  ِمْ  َْر

. )) ُُ ُْ َيُد َِدَُكْم ال َيْدرِي أَْيَ  بَاَْ  َأ
ْ  ِبِْنَةََْيِ  ِمَ  اْلَماِ  (( .* َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  :  ُِ  )) فَرْلََْسَِرْن

. ))  ْ ُِ َْضَّأَ فَرْلََْسَِرْن  * َوِي َلْعا  : )) َمْ  َْر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  َعْ  َأِك  - 5 َْ  اللَِّ   ُهََيْر َِدُُكْم ِي اْلمَ ربَ  : َأ َّ َرُل َْل َّ َأ ا َِِم راَ  : )) ال يَرُِ َِي -اِ  الدَّ  - الَِّ ي ال ََيْ
 ِ ُثَّ يَرْ َِِسُل ِمْنُ  (( .

. )) ٌُ ُن َُ  َْ ا َِِم َوُه َِدُُكْم ِي اْلَماِ  الدَّ   * َوِلُمْسِلم  : )) ال يَرْ َِِسُل َأ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 6 َِدُِكْم فَرْلََرْ ِسْلُ  لَ  َأ َّ َرُلَْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُُ ِي إَْاِ  َأ ََِب اْلَلْل  . ِْعا  ((بَراَ  : )) إَ ا َش
ََاِب (( .  * َوِلُمْسِلم  : )) أُوالُه َّ بِالَِر

َْ  اللَِّ  ر* َولَ  ِديِ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُمَ عَّل  : َأ َّ َرُل َِ ُُ َلِْعا  ِ  ُ  ِي  ُُ ِي اِاْاِ  فَاْغِسلُْ بَراَ  : )) إَ ا َوَلَغ اْلَلْل
ََاِب (( ََ بِالَِر َُوُُ الَّاِمَن  .  َوَععِّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاَ   - 7 ْْىَل ُعَِْماَ  ْبِ  َععَّاَ   -َعْ  ُِحْ َََغ َعَلى يََدْيِ  ِمْ   : َأَُّ  َرَأ. ُعَِْماَ   - َم ْ   ِ فَأَفْر َُْض َاَعا ِب
َ  َواْلَِرنْ  َُ َْ َواْلَِرْن ِْ  ِ ثُرمَّ ََتَْضَم َُْض َِرََ ِ ُثَّ َغَسرَل إَْا َِِ  ِ فَرَ َسَلُهَما َثالَث َمََّا   ِ ُثَّ أَْاَخَل ََيََِنُ  ِي اْل

َهُ   َْ َلَِْ  رِ ُثَّ َمَسَل ِبََْأِلِ  ِ ُثَّ َغَسَل ِكلَِْ  كاَثالث  كِ َوَيَدْيِ  إىَل اْلِمَْفَرَ نْيِ  كَثالثا  كَو َْ ُُ رِ ُثَّ بَ  كَثالث اكا ِر اَ  : َرأَْي
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َْ ُوُض َِْ  َهرَ ا ِ ُثَّ َحلَّى رَْكَعَِرنْيِ ِ ال َيَُ  النَِّبَّ  َْضََّأ ََنْ َْ ُوُض َِْ  َهَ ا ِ َوبَراَ  : )) َمْ  َْر َْضَّرُأ ََنْ ُث يَرَِر دِّ
ِِِْْ  (( .ِفَِهَمرا  َم ِمْ  َ   َْرْعَسُ  ُغِعََ َلُ  َما َْرَ دَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِو ْبِ  ََيََْي اْلَماِزِيِّ ِ َعْ  أَبَِِ  بَاَ  : َشهِ  - 8 ََِس   لَ َعْ  َعْم َأَ  َعَِْد اللَِّ  ْبَ  َزْيد  َعْ  رْدُ  َعْمََو ْبَ  َأِك 
ِْ  النَِّبِّ  ْْر  ِمْ  مَ  . ُوُض َْ  النَِّبِّ رَفَدَعا بَِِر َْضََّأ َِلُْم ُوُض ِْْر ِ فَرَ َسَل ر: فََأْكعَ  ا   ِ فَرَِر َأ َعَلى َيَدْيِ  ِمْ  الِرَّ

َ  َواْلَِرْنَِرََ  كَثالثا  كَيَدْيِ   َُ َْ َواْلَِرْن ِْْر ِ َفَمْضَم ُُ ِي الِرَّ ا   ِ ُثَّ أَْاَخَل رِبَِالِث َغَْفَ ك  َثالثا  ك ِ ُثَّ أَْاَخَل َيَد
َهُ   َْ ُُ ِ فَرَ َسَل َو ُُ ِ فَرَ َسَل يدي ِ رِ ُثَّ أَْاَخَل يَ  كَثالثا  كيَرَد ُُ ِ َفَمَسَل رْاخَ إىَل اْلِمَْفَرَ نْيِ ِ ُثَّ أَ ك َمَََّْرنْيِ  ك َد َل َيَد

ََ رَرْألَ  َدة   كُ  ِ فَأَبْرََِل ِِبَِما َوأَْابَر ِِ َلَْ ِ  كَمََّة  َوا َْ  . ِ ُثَّ َغَسَل ِر
َل إىَل ا ََ ََِّتَّ َر ُُ ِ ُثَّ َراَُُّهَا  َُ ِِبَِما إىَل بَرَعرا ََِّتَّ َ َه ِم َرْأِلِ  ِ  َ  : َبَدأَ ِبَُ دَّ  ِ ي َبَدأَ ِمْنُ  .ْلَمَلاِ  الَّ * َوِي رَِواَي

ُْ  اللَِّ   َ  : أََْاَْا َرُل َ  . * َوِي رَِواَي ْْر  ِمْ  ُحْع َنا َلُ  َما   ِي َْر َْ  . )التَّْوُر : ِشْبُه الطَّْسِت( فََأْخََ
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1 -  ََ َُ ُْ : كَ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ لِ  يُرْعِجُُِ  الِرََََّمُ  ِي   النَِّبَ اَ  بَراَل ََ ََ ْرُِِ ِ ِ  : َْرنَرَعِلِ  ِ َوَْر ِ َوُطُه
  َوِي َشْأِِْ  ُكلِِّ  .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 91 َِ ِ َعْ  َأِك ُهََيْر َّا   َأَّ ُ  ِ َعْ  النَِّبِّ  َعْ  ُْرَعَْم  اْلُمْجِم َِ ُغ َم الِ ََاَم ْْ َ  يَر ْْ بَاَ  : )) إ َّ أُمَِِّت يُْدَع
ِْ  ِ َفَمْ  اْلَِبَاَع ِمْنُلْم َأْ  يُِبََل ُغَََُّْ  فَرْلََرْعَعْل (( ُُْض  . ُحَجَِّلنَي ِمْ  لثَاِر اْل

َه ُ *  َْ َْضَّأُ ِ فَرَ َسَل َو َََة يَرَِر ُُ أَبَرا ُهََيْر َلَِْ   َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  : َرأَْي َْ ُلُغ اْلَمْنِلَِرنْيِ ِ ُثَّ َغَسَل ِر ََِّتَّ َكاَا يَرِرْ َوَيَدْيِ  
ُُ َرلُ  ْع َ  يَ  َْ  اللَِّ  رََِّتَّ َرَفَل إىَل السَّابَرنْيِ ِ ُثَّ بَراَ  :  َِ ْْ ِلنَي ريَرُ رُْ  : )) إ َّ أُمَِِّت يُْدَع َِ ُغََّا  ُحَجَّ َم اْلِ ََاَمر ْْ

 ِ ْ ُُْض َِ اْل  . ِ َفَمْ  اْلَِبَاَع ِمْنُلْم َأْ  يُِبََل ُغَََُّْ  فَرْلََرْعَعْل (( ِمْ  أَث
ُُ َخِلَِل   ْع ْ ُ  * َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  :  َِ ُْ  (( . يَرُ ر ُُْض ُلُغ اْل َُْ  يَرِرْ َِ َُ ِمْ  اْلُمْؤِمِ   ُلُغ احْلِْلََر  : )) َْرِرْ
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  أحاديث ( 6)  ـ باُب دخوِل الخالِء واالستطابِة 1

ُْ  ِبَل ِمْ  اْْلُُِِ    : َأ َّ النَِّبَّ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 9 َكاَ  إَ ا َاَخَل اْلَْالَ  بَراَ  : )) اللَُّهمَّ إيِّ َأُع
ناِثهم) َواْْلََِا َِِ  (( .  .  (الُخُبُث : بضمِّ الخاِء والباِء ، وُهو جمُع خبيٍث ، والخبائُث : جمُع خبيثٍة . استعاَذ ِمْن ُذكراُن الشياطيِن واِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  - 2 ََ  بَاَ  : بَاَ  َرُلُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك أَيََْب ا َل ْا اْلِ ِرْ : )) إَ ا أََْرَُِْْم اْلَ ا ََِط ِ َفال َْْسَِرْ ُِِل
ْا (( . ْا أَْو َغَُِّب ْْ   ِ َوال َْْسَِْدِبَُوَها ِ َوَلِلْ  َشَُِّب  ِبَ ا َِط  َوال بَر



(5( 
 

َْ اْلَلْعَِ   ُْ ََنْ َْ َبْد بُِنََ َ ِِ ََا ْدَْا َم ََ َْ اَم ِ فَر َُّ َها ِ َوَْْسَِرْ ِعَُ اللََّ  * بَراَ  أَبُْ أَيََْب : فَرَ ِدْمَنا ال ُِ َعنرْ َِ َِ َِ ِ فَرنَرْن
ََلَّ   وا به عن نفس الحدث ، كراهيًة لذكره بخاص اسمه . )الغائط : الموضع المطمئن من األرض ، كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنَّ . َعاَّ َو

  . والمراحيض : جمع المرحاض وهو المغتَسل ، وهو أيًضا كناية عن موضع التخلِّي(
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ِ فَرََ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 4 ْعَص َِ  ُِ ما  َعَلى بَرَْ ْْ ُُ يَر ُُ بَراَ  : َرِبَْ أَْي
ََ  . النَِّبَّ  اَم ِ ُمْسَِْدِبََ اْلَلْعَِ َُّ َُِ  ُمْسَِرْ َِِل ال ََ ا َِ   يَرْ ِض  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ  أَ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 3 ِْي إَااَوة  ِمْ   َُّ  بَاَ  : َكاَ  َرُل ُل أََْرا َوُغالٌم ََنْ َيْدُخُل اْلَْالَ  ِ َفَأِحِْ
  . (الَعَنَزُة : الَحْرَبُة الَصِغيَرةُ ) َمرا   َوَعنَراَة  ِ فَرََْسَِرْنِج  بِاْلَمراِ   .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  -احْلَاِرِث ْبِ  رِْبِع ٍّ  -َعْ  َأِك بَرَِاَاَة  -5 َِدُُكْم  ََكََُُ  : َأ َّ النَِّبَّ  ا بَاَ  : )) ال َيُِْسَل َّ َأ
ُْ   -بََِِمَِنِ   َْ يَرُِ  َوال يَرََِمسَّْل ِمْ  اْلَْالِ  بََِِمَِنِ  ِ َوال يَرَِرنَرعَّْس ِي اِاَْاِ  (( . -َوُه

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بَاِ  ِ  بَاَ  : َمََّ النَِّبَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 6 ََْيِ  ِ فَرَ راَ  : )) إْرَُّهَمرا لََُرَع َّ ِبَ ِرْ
ُدُُهَا : َفَلراَ  ال َيْسَِِتُ مِ  َِ بَراِ  ِي َكِِ   ِ أَمَّرا َأ َِ (( ِ َوَما يُرَع َّ ُِ  بِالنَِّمََم را اآلَخَُ : َفَلراَ  ََيْ ِ  ِ َوأَمَّ ْْ ْ  اْلَِر

َْ  اللَِّ  ِ ْا : يَا َرُل َدة  ِ فَرَ اُل ِِ َُ ََّها ِْْصَعنْيِ ِ فَرَ َََز ِي ُكلِّ بَرْْب  َوا َ  ِ َف َِيَدة  َرْطَِ ََ َُ َهَ ا ؟  فََأَخَ   َِلَ فَرَعْل
 ُهَما َما َلَْ يَرَََِْسا (( .بَاَ  : )) َلَعلَُّ  ُُيَعَُّف َعنرْ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 4)   ـ باُب السواِك 2

َََة  - 9 َََمَُْْرُهْم بِال َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر ْْال َأْ  َأُش َّ َعَلى أُمَِِّت  َْاِك ِعْنَد ُكلِّ َحالة  ((بَاَ  : )) َل   .سِّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ْبِ  ا - 2 َُِ يْرَع ُُ   النَِّبَ اَ  ربَراَ  : كَ  -رض  اهلل عنهما  -ْلَََماِ  َعْ   ُُُْص فَرا إَ ا بَاَم ِمْ  اللََِّْل َي
َْاِك  .   . (يشوص معناه : يغسل ، ُيقال : شاصه يشوصه ، وماصه يموصه : إذا غسله) بِالسِّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ََ َُ َ  َعَلى النَِّبِّ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ : َاَخَل َعُِْد الََِّْحَِ  ْبُ  َأِك َبْل َدُُْ  إىَل َوأََْرا ُمْسنِ  بَراَل
ٌُ َيْسَعَ ِب ِ  َْاٌك َرْط ُْ  اللَِّ   ِ َحْدرِي ِ َوَمَل َعِِْد الََِّْحَِ  ِلر ُُ َرُل َْاَك فَرَ َضْمُُِ  ِ  فَأَبَدَّ َبَصََُُ ِ فَرَأَخْ ُ  السِّ

َْ  اللَِّ  ِ فَاْلَعَّ ِبِ  ِ  َافَرْعُُِ  إىَل النَِّبِّ  مَّ رَفبَََُُِِّْ  ِ ثُ  ُُ َرُل َسَ  ِمْنرُ  ِ َفَمرا َعَدا  َفَما َرأَْي ِْ اْلَعَّ اْلَِِناْ را َأ
ُْ  اللَِّ   َََغ َرُلر ُُ :   َأْ  فَر ََْعَلى )) ُثَّ بَراَ  :  -أَْو إْحَِرَعرُ   -َرَفَل َيَد  ُثَّ َبَضى  . ((  كَثالثا   كِي الََِّفَِ  ا

ُْ  : َما َ  ُْ َْرُ  اِبَنِِت َوَ اِبَنِِت برَ  * وََكاَْ َِ  .  نْيَ 



(6( 
 

ََأَيْرُِرُ  يَرْنُظَُ إلََْ  ُُ لَرَل ؟ فََأَشراَر ِبََْأِلِ  : )) َأْ  ر* َوِي َلْعا  : فَر ُُ : لُخرُ  َْاَك ِ فَرُ ْلر ر َُ السِّ ُُ َأَُّ  َيُِ ِ  ِ َوَعََفْر
ُُ .ِ َْرَعْم (( . َهَ ا َلْعُا اْلَُِةارِيِّ  ُْ  َوِلُمْسِلم  ََنْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِيِّ  -3 ََْشَع ُُ النَِّبَّ  َعْ  َأِك ُمَْلى ا َْ َيْسَِراُك ِبِسَْاك   بَراَ  : أََْرَْ َْاِك َعَلى  . َوُه ُِ السِّ بَراَ  : َوَطََ
ُْ  : )) ُأْع ِ ُأْع ((  َْ يَرُ ر َْاُك ِي ِفَِ   -ِلَساِِْ  ِ َوُه  َكأَّْرُ  يَرَِرَهَُّْع .  -َوالسِّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  ) حديثان ( ـ باُب المسِح على الخفيِن 3
 

9 -  ََ ُُ َمَل النَِّبِّ ررررررررررررررررررررربَ  َعْ  اْلُمِ  َِة ْبِ  ُشْعَِ َِْ  ِ فَر َ  اَ  : ُكْن ََْْاَِع ُخعَّ  ُُ َْْي َ  ِ فََأْه اَ  : ررررررررررررررررررِي َلَع
 فَِنيِّ أَْاَخْلُِرُهَما طَاِهَََْرنْيِ ِ َفَمَسَل َعَلَِْهَما (( .  )) َاْعُهَما 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ْبِ  اْلَََماِ   - 2 َُِ يْرَع ُُ َمَل النَِّبِّ  -رضَ  اهلُل عنهما  -َعْ   َْضََّأ ِ َوَمَسَل َعَلى  بَراَ  : ُكْن فَرَِراَ  ِ فَرَِر
 . ُخعََِّْ  . ) ُُمَِصَ (

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 6)  ِهـ باٌب في المذِي وغيِر 4

 

9-   ُ َْ  اللَِّ   ا َ ربَ  َعْ  َعِل ِّ ْبِ  َأِك طَاِل ُُ َأْ  َأْلَأَ  َرُل ََرَْ ِْ ا   ِ فَاْلَِ َُال  َم َّ ُُ َر  ِلَمَلراِ  ابْرَنِِ ِ  : ُكْن
ََْلَِْا َفَسرأََلُ  ِ َف ِ فََأَمَُْ  اْلِمْ َداَا بْ  َْضَّأُ ((اَ  : )) يَرْ ِسُل  ََكََُُ ِ َ  ا  . َويَرَِر

َْضَّْأ (( . ِ * َولِْلَُِةارِيِّ : )) اْغِسْل  ََكَََك   َوَْر

َْضَّْأ  َََل ((ِ * َوِلُمْسِلم  : )) َْر َْ َْْضْل فَر  .  َوا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُُل ُُيَََُّل  بَاَ  : ُشِلَ  إىَل النَِّبِّ  َعْ  َعَِّاِا ْبِ  ََتَِم  ِ َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َزْيد  ْبِ  َعاِحم  اْلَماِزِيِّ  -2 الََّ
ْرا  ِ أَْو َيََِد ِرَيا  ((  ْْ ََِّتَّ َيْسَمَل َح  ُِ َِ ْ َ  ِي الصَّالِة ِ فَرَ اَ  : )) ال يَرْنَص َُّ  .إلََِْ  َأَُّ  َيَُِد ال

  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََلِديَّ  -4 ُِ ِحَْص   ا ُْ بِاْب   ِلََ رأَْرَّهَ  : -رض  اهلل عنها  -َِ رَعْ  أُمِّ بَرَِْس بِْن اَم رِل البَّعَ رَلَْ يَْأكُ  -ا َحِ    را َأَْ
َُِِ ِ فرََِ  ِْ  اللَِّ  رإىَل َرلُ  - ْج ِِ َلَسُ  ِي  َْ بِ رفََأ ْْ ُ  ِ وَلَْ يَرْ ِسْلُ  .رِبَِ ِ  ِ َفَدَعا راَ  َعَلى ثَر َِ   ا   ِ فَرَنَض

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي  -3 َُ ُْ   -رض  اهلل عنها  -َوَعْ  َعا َِ ُْ : ُأِتَ رل ِبِ  ِ َفَدَعا  اهلِل بال ْْ ِبَصِبٍّ ِ فَرَِاَ  َعَلى ثَر
. ُُ  ِبَا   ِ فَأَْْرَِرَعُ  إيَّا

َلُ  ِ وَلَْ يَرْ ِسْلُ  . ْْ   * َوِلُمْسِلم  : فَأَْْرَِرَعُ  بَر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(7( 
 

ََاِكٌّ ِ فرََِ رررررررررررربَ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   -5 اَ  َأْع ََ ََُُ النَّاُس ِ فَرنَرَهاُهُم رررررررررررررررررراَ  :  ََ َِ اْلَمْسِجِد ِ فَرَا اَ  ِي طَا ََِع
َل ُ  . النَِّبَ  ْْ َِيَ  َعَلَِْ  . أََمََ النَِّبَ  ِ فَرَلمَّا َبَضى بَر   ِبَ ُْْب  ِمْ  َما   ِ َفُأْه

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 6 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُُ َرُل ْع َداُا ِ  بَراَ  :  َِ ِْ ََُة ََخٌْس : اْْلَِِاُ  ِ َواالْلِِ ُْ  : )) اْلِعْب يَرُ ر
ََْظَعاِر ِ َوَْرُِْف اِاِبِط (( . اِرِب ِ َوَْرْ ِلَُم ا َُّ  َوَبَص ال

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 8)  ـ باُب الجنابِة 5

 

َََة  -9 ٌُ  َأ َّ النَِّبَّ  عْ  َأك ُهََيْر ُن َُ َِ وهْ  َُِ  املدينَر ِْ طُر ُُ ِمنْ  .َلِ َرَُ  ي بْع ُُ ربراَ  : فَاْْنََنْس ُ  ِ َفَ َهِْ
 ُُ ْئ َِ ُُ ِ ُثَّ  َََة ؟ (( .ِ فَاْغََِسْل َُ يا أَبا ُهََيْر اِلَسَل  . فَ اَ  : )) أَْيَ  ُكْن ُُ َأْ  أَُ َِْه ُنَِرا  َفَل َُ  ُُ بَراَ  : ُكْن

ْؤِمَ  ال يَرْنُجُس (( .على َغْ ِ َطهارَة  
ُ
 .  فَرَ اَ  : )) ُلِِْاَ  اهلِل ِ ِإ َّ امل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ َْ  اللَِّ  ربَ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ : َكاَ  َرُل َغَسَل َيَدْيِ  ِ  : إَ ا اْغََِسَل ِمَ  اْ ََناَبَِ  اَل
َْضَّأَ و  ُُ لِلصَّالِة ِ ُثَّ اْغََِسَل ِ ُثَّ ُُيَلِّ  َْر  َْ َََُْ  ِ أَفَراَ  َعَلَِْ  ُوُض َُ ََِّتَّ إَ ا َظ َّ َأَُّ  َبْد أَْرَو. َب ُل بَََِدْيِ  َشْعََُُ ِ 

َسِدُِ . ََ  اْلَماَ  َثالَث َمََّا   ِ ُثَّ َغَسَل َلا َََِ 
ُْ  اللَِّ   ُُ َأْغَِِسُل أََْا َوَرُل ُْ : ُكْن ُِ ِمْنُ  ْجَِ  * وبَاَل د  ِ َْرْ َِتِ ِِ  .     َعا  ِمْ  إَْا   َوا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ احْلَراِرِث رض  اهلل عنهَعْ  َمَُْمَََْْ  -4 ُْ  اللَِّ   - َزْوِج النَِّبِّ  -ا بِْن ُْ : َوَضَل َرُل َْ  اْ ََنابَ  بَراَل َِ رَوُض
ُ  ِ ُثَّ َضَََب يَ  ك َِمَََّْرنْيِ  أَْو َثالثا   كارُِِ رِ فََأْكَعَأ بََِِمَِنِ  َعَلى َيسَ  ََ َْ ََْرِ  ِ أَْو احْلَا َِِط رُثَّ َغَسَل فَر ُُ بِا  كَد

َهُ  وَ  ك َِمَََّْرنْيِ  أَْو َثالثا   َْ َ  ِ َوَغَسَل َو َُ َْ َواْلَِرْن ِ رَاَعَِْ  ِ ُثَّ أَفَاَ  َعَلى َرْأِلِ  اْلَماَ  ِ ُثَّ َغَسَل ُثَّ ََتَْضَم
َلَِْ   َْ َِّى ِ فَرَ َسَل ِر ُُ ِ ُثَّ َْرَن َسَد ُْ اْلَمراَ  بََِِدُِ . .ََ ُع َِْاَها ِ َفَجَعَل يَرنرْ َ  فَرَلْم ُي ََْب  فَأََْرَُُِْ  ِِبِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْبُُد  : أَ َّ ُعَمََ ْبَ  اْلَْبَّراِب  -رضَ  اهلُل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 3 َْ  اللَِّ  ِ أَيَر بَراَ  : يَرا َرُل
ٌُ ؟ بَراَ  : )) َْرَعْم ِ ُن َُ  َْ ُدَْا َوُه َِ َُْبْد (( . َأ َِدُُكْم فَرْلََر َْضََّأ َأ  إَ ا َْر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

5 -  ََ ََا َ  - َزْوِج النَِّبِّ  -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  أُمِّ َلَلَم  : ُْ ََ  -ْ  أَُم ُلَلَْم  بَراَل َِ إىَل  -اْمََأَُة َأِك طَْل
ِْ  اللَِّ   َْ  اللَِّ  ِ إ َّ اللََّ  ال َرُل ُْ : يَرا َرُل َِ  ِمْ  احلَْ ِّ ِ فَرَ اَل ِْ َهْل َعَلى اْلَمَْأَِة ِمْ  ُغْسل  إَ ا ِهَ   َيْسَِ

ُْ ؟ فَرَ راَ  َرُلُْ  اللَّ ِ   َِرَلَم ِْ  : )) َْرَعْم ِ إَ ا َرَأِ  اْلَماَ  (( . ا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6 -  ََ َُ ََ ِمْ  ثرَ  -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  َعا َِ ُْ : ُكْنُ َأْغِسُل اْ ََنابَر ِْ  اللَِّ  بَراَل ِب َرُلر ْْ  َُُج إىَل فَرََْة
ِب ِ  ْْ  . الصَّالِة ِ َوِإ َّ بُرَ َل اْلَماِ  ِي ثَر



(8( 
 

ِْ  اللَِّ   ِْْب َرُلر ُُ أَفْرَُُكُ  ِمْ  ثَر  .   فَرَْكا  ِ فَرََُصلِّ  ِفَ ِ  * َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  : َلَ ْد ُكْن
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 7 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َهَدَها ِ فَرَ ْد بَراَ  : بَراَ  َرُلر ََ ََْرَبِل ِ ُثَّ  َلَس بَرنْيَ ُشَعَِِها ا ََ : )) إَ ا 
َُ اْلُ ْسُل (( . ََ  . )) َوِإْ  َلَْ يُرْناِْ  (( * َوِي َلْعا  :* .َو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

8 -   َ ْعَع ََ َْ َوأَبُُُْ ِعْنَد  ِ  -ُ  ُحَمَِّد ْبِ  َعِل ِّ ْبِ  احلَُْسنْيِ ْبِ  َعِل ِّ ْبِ  َأِك طَالِ  -َعْ  َأِك  َأَُّ  َكراَ  ُه
َِ ْبِ  عَ  راِب ُم ُ ََ ْْ ُُ بَر ٌَُل : مَ  .اَ  : َحاٌع َيْلِعََل رفَر َ  .ُُْ َعْ  اْلُ ْسِل رِ َفَسأَلُ  ِِْد اللَِّ  ِ َوِعْنَد  .ا َيْلِعَِ  رفَرَ راَ  َر

اِبٌَ : كَ رفَر َ  ََ َْ َأْوََف ِمْنل َشعَ راَ   َِيُد  -ََا  ِ َوَخْ ا  ِمْنَل اَ  َيْلِع  َمْ  ُه ْْب  .رثُرمَّ أَمَّنَ  -  النَِّبَّ ُي  ا ِي ثَر
َُِغ اْلَماَ  َعَلى َرْأِلِ  َثالثا   . * َوِي َلْعا  :َكاَ  النَِّبَ  الرجل الذي قال "ما يكفيني" هو : الحسن بن محمد بن علي بن ) يُرْع
  . (أبي طالب ، أبوه : ابن الحنفية

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 3)   ـ باُب التََّيمُِّم 6

 

َُِصنْي   - 9 ََاَ  ْبِ   َُال  ُمْعَِاال  ِ َلَْ ُيَصلِّ ِي اْل َ  َْ  اهلِل ر: َأ َّ َرلُ  َعْ  ِعْم ِم ِ فَرَ راَ  : )) يَا رَرَأ. َر ْْ
ِم ؟ ((َما َمنَرَعَل َأْ  َُْصلَِّ  ِي الْ  ُفالُ  ِ ْْ ٌَ َوال َمرررررررررر ِِْ  َأَحابرَ  َْ  اللَِّ  ِ. فَرَ رررررررراَ  : يَرررررررررررررررا َرلُ  َ  َناَب اَ  : ررررررربَررراَ  ِ ََ
  َل (( .الصَِّعَِد ِ فَِنَُّ  َيْلِعَْ َعَلَْل بِ )) 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -   َ ِد  بَراَ  : بَرَعَِِ  النَِّبَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعمَّاِر ْبِ  يَاِل َِ ُُ ِ فَرَلْم َأ َنِْ َْ َ  ِ َفَأ ََ ا َِ اْلَماَ  ِي 
ُُ النَِّبَّ  ابََُّ ِ ُثَّ أََْرَْ ُُ ِي الصَِّعَِد ِ َكَما ََتَََُّغ الدَّ َْ  را َيْلِعَْ اَ  : )) إَّنََّ رَف ََكَُْ  َلُ  ِ فَر َ  ِ فَرََِمََّْغ َل َأْ  َْرُ 

َدة  ِ ُثَّ َمَسَل الرُثَّ َضَََب بَََِديْ  كبَََِدْيَل َهَلَ ا  ِِ َ  َوا ََْرَ  َضََْب اِهََ َكعََِّْ  ِ اَ  َعَلى اْلََِمنِي ِ َوظَررُِّمَ ِ  ا
َه ُ  َْ  . (( ك َوَو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 4 اِب ََ ُُ ََخْسا  ِ َلَْ يُرْعَبُه َّ  : َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ   ٌد  بَراَ  : )) أُْعِبَ َِ َأ
 ََِِ ََْْ ُِ َمِس ََة َشهْ رِمْ  ا ْر ا راِ  بَرِِْل  : ُِْصَُْ  بِالََْع ا َوَطُه ََْرُ  َمْسِجد  ُْ ِل ا ِعَل َُ ٌَُل ِمْ  أُمَِِّت  َِ  ِ َو فََأََيَا َر

ُْ ِل  ِأَْارََكُِْ  الصَّالُة فَرْلََُصلِّ  لَّ ِِ َِد  بَرِِْل   اْلَمَ انُِ َوُأ ََ َعاعَ  ِوَلَْ َتَِلَّ  َُّ ُُ ال َعُ  إىَل رَوأُْعِبَ ََ ِ وََكاَ  النَِّبَ يُرِرْ
. ))  َ ُُ إىَل النَّاِس َعامَّ ِْ َ  ِ َوبُِع ِمِ  َخاحَّ ْْ  بَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 5)  باُب الَحْيِضـ  7

9-  ََ َُ ُِ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ َِرَْأل  : َلأََل ُِ َُ َأِك  ََ بِْن َِاُ   َأ َّ فَاِطَم ُْ : إيِّ ُأْلَِ فَرَ اَل
ُِ   َ اَ  : )) ال فرَ َفال َأْطُهَُ ِ أَفََأاَُع الصَّالَة ؟  إ َّ َ ِلَل ِعٌَْ  ِ َوَلِلْ  َاِع  الصَّالَة َبْدَر اََيَّراِم الَِِّت ُكْن

 . َتََِِضنَي ِفََها ِ ُثَّ اْغَِِسِل  َوَحلِّ  ((



(9( 
 

َ  : )) َولَََْس بِاحْلَََْضَِ ِ فَ  ُْ احْلَََْضَُ * َوِي رَِوايَر َُ َبْدرُ  ِنَ ا أَبْرَِرَل َها فَاْغِسِل  َعْنل فَاْْرَُِك  الصَّالَة ِ فَِنَ ا َ َه
َم َوَحلِّ  (( .   الدَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ ر َُ ُْ َلِْلَ  -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  َعا َِ ََض ِِ ََ اُْلُِ ََِِِ َِ َْ  اللَِّ   َأ َّ أُمَّ  ُْ َرُلر َعْ   ِلِننَي ِ َفَسأََل
ُْ َْرْ َِِسُل ِلُللِّ َحالة   ؟َ ِلَل   . فََأَمَََها َأْ  َْرْ َِِسَل . َفَلاَْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ََ َُ ُُ أَْغَِِسُل أََْ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ :ُكْن د    النَِّبَ و ا ربَراَل ِِ ٌُ ا ِكالِْ  ِمْ  إَْا   َوا ُن َُ ِ
َُِج َرْأَلُ  إَِلَّ  ٌْ ِ وََكاَ  ُُيْ ا َِ َِ َْ ُمْعَِِلٌف  - وََكاَ  يَْأُمَُِي فََأَّاُِر فَرََُِاِشَُِي َوأََْا  ٌْ . -َوُه ا َِ َِ  فََأْغِسُلُ  َوأََْا 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  َُ ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -ََ رَعْ  َعا َِ ُْ : َكراَ  َرُلر جْ  بَراَل ِِ ٌْ  - َِيريَرَِِّلُئ ِي  ا َِ َِ  - َوأََْرا 
ََأُ اْلُ َْل َ   . فَرََرْ ر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  ُمَعاَ َة  - 5 َُ ُُ َعا َِ ُْ : َلأَْل ِْ  -اهلل عنها رض   -بَاَل ُُ : َما بَاُ  احْلَرا َِ فَرَ ل
َُورِيَّر َِ ُْ : َأ َم ِ َوال َْرْ ِض  الصَّالَة ؟ فَرَ اَل ْْ ُِ ؟ َْرْ ِض  الصَّ ْْ ُُ ِِبََُورِيََّ  ِ َوَلِل ِّ َأْلَأُ  ِ ٌَ َأ ُُ : َلْس بُرْل
ِم ِ َوال  ْْ َُ ِبَ َضاِ  الصَّ ُْ : َكاَ  ُيِصَُِرَنا َ ِلَل ِ فَرنُرَؤمَّ َُ ِبَ َضاِ  الصَّالِة .بَاَل  ُْرَؤمَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 

 باب ا ( 23) كتاُب الصالِة  - 2
  حديث ا ( 00) باُب المواقيِت  - 1

 

ََِْاِيِّ  -9 َُّ َ و ال اِر  -َواْ ُُ  َلْعُد ْبُ  إيَاس   -َعْ  َأِك َعْم ُِ الدَّ ُُ َهِ  ِِ َثِ  َحرا َِدَّ ُِ إىَل  -بَراَ  :  َوَأَشاَر بََِِد
ْا   ُُ النَِّبَّ  - َااِر َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمْسُع َُ إىَل اللَِّ  ؟ بَ  بَراَ  : َلأَْل َِ راَ  : )) الصَّالُة َعَلى : َأَي اْلَعَمِل َأ

ُُ : ُثَّ َأَي ؟ بَراَ  : )) اْ َِهراُا  َْاِلَدْيِ  (( ِ بُرْل ُُ : ُثَّ َأَي ؟ بَراَ  : )) بِرََ اْل ِي َلَِِِل اللَِّ  (( . َوْبَِِهرا (( . بُرْل
ُْ  اللَِّ   َثِ  ِِبِ َّ َرُل َِدَّ ْْ اْلَِرَاْاُُْ  َلاَاَاِي  بَاَ  :   . َوَل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2-  ََ َُ ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ : َلَ ْد َكاَ  َرُل َهُد َمَعُ  َِْسراٌ  ِمْ   بَاَل ُْ ُيَصلِّ  اْلَعْجََ ِ فَرََ
ٌد ِمْ  اْلَ َلِس . َِ َِفُرُه َّ َأ ِِْتِ َّ َما يَرْع ْعَ  إىَل بُرَُ َِ َْ   اْلُمْؤِمَناِ  ُمَِرَلعَِّعا   ِبَُُوِطِه َّ ِ ُثَّ يَر

فاٍت . الُمُرُوُط : َأْكِسَيٌة ُمَعلََّمٌة َتُكوُن مْن َخزٍّ ، وَتُكوُن مْن ُصوٍف .)  والَغَلُس : اْخِتالُط ِضياِء الُصْبِح ِبُظْلَمِة اللَّيِل( . ُمَتَلفِّعاٍت : ُمَتَلحِّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 4 راِب ََ ََِة . ُيَصلِّ  الَظْهََ : بِاِْلَر راَ  : َكراَ  النَِب رررررررررررربَ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ   َِ ا
ََاْا   ِْ ََاْا  َوَأ ِْ راَ  : َأ َُ ُْ . َواْلِع َِ ََ ََِب : إَ ا َو ٌَ . َواْلَمْ  ْمُس َِْ ََّ َُّ ْا َعجََّل ِ  َِواْلَعْصََ : َوال ََِمُع َْ إَ ا َرلُهْم ا

ََ . َوالَصُِْل َكاَ  النَِّبَ ؤُ َوِإَ ا َرلُهْم أَْببَ   . ُيَصلََِّها ِبَ َلس  (( وا َأخَّ
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َهراِ  عَ  - 3 ََ  -ْ  َأِك اْلِمنرْ ََْلَلِم ِّ  -َلََّراِر ْبِ  َلالَم ََْزَة ا ُُ أََْرا َوَأِك َعَلى َأِك بَر ِ فَرَ راَ  َلُ   بَراَ  : َاَخْل
ُْ  اللَِّ   ََ ؟ فَرَ راَ  : َكاَ  ُيَصلِّ  اِْلَِجَ   َأِك : َكََْف َكاَ  َرُل َْب َْْرَها اَُوىَل  -ُيَصلِّ  اْلَمْلُِ نَي  -الَِِّت َْْدُع ِِ

ََّر َِ ْمُس  َُّ َِ َوال ِلِ  ِي أَْبَصى اْلَمِديَن ِْ ُدَْرا إىَل َر َِ ُل َأ َِ َْ ْمُس ِ َوُيَصلِّ  اْلَعْصََ ُثَّ يَر َُّ ُْ ال َِ ُُ َما َْْد ٌَ ِ َوَِْسَ
ََ ِ وََكراَ  َيْلََُُ النرَّ بَاَ  ِي  َْْرَها اْلَعََِم َُاِ  الَِِّت َْْدُع ََ ِمْ  اْلِع َُ َأْ  يُرَؤخِّ ِِ َِِب ِ وََكاَ  َيْسَِ َلَهرا ِ  اْلَمْ  َم بَرِرْ ْْ

 ُِ َِ نَي يَرْع ِِ َعُِِل ِمْ  َحرالِة اْلَ َداِة  ِلََسُ  ِ   وَ  َواحلَِْديَ  بَرْعَدَهرا ِ وََكراَ  يَرنرْ ََ رُل  َُ َِ ((ْ ََأُ بِ يرَ الََّ  .السِِِّّنَي إىَل اْلِما ََ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُ   َعْ  َعِل ٍّ  - 5 َم اْْلَْنَد ِ  : َأ َّ النَِّبَّ   ْبِ  َأِك طَاِل ْْ َْْرُهْم َْ ر: )) مَ  بَراَ  يَر َْرُهْم َوبُرَُ ا رار ا ِ َكمَ رأَل اللَُّ  بُرُِ
ْمُس (( َُّ ُْ ال ََِّتَّ َغاَب ُْْلَبى  َْْا َعْ  الصَّالِة اْل  . َشَ ُل

َِِب وَ  َِ (( . ُثَّ َحالَها بَرنْيَ اْلَمْ  ُْْلَبى َحالِة اْلَعْص َْْا َعْ  الصَّالِة اْل راِ  .                                                                       * َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  : )) َشَ ُل َُ اْلِع
ْا   َْ  اللَِّ   بَرا َ  * َوَلُ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمْسُع َْ  َرُلر َُِكر ُْ ََِس اْلُم َِ  :   َََََِِّّتَّ اِْح  ِ َِ َعِ  َحالِة اْلَعْصر

ْمُس أَْو اْحَعََّْ  . فَر َ  َُّ ُْ  اللَِّ  ال ُْْلَبى  اَ  َرُل َْْا َعْ  الصَّالِة اْل َِ  -: )) َشَ ُل َمأَل اللَُّ   -َحالِة اْلَعْص
َْرُهْم َْارا  (( َْافَرُهْم َوبُرُِ َْ ا اللَُّ  َأ َُ َِ َْرُهْم َْارا  (( . أَْو : )) َْافَرُهْم َوبُرُِ َْ  . َأ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُ  اَ  : َأْعََِم النَِّبَ ررررررررررررربَر -ا ررض  اهلل عنهم -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 6 َُ ربِاْلِع َََج ُعَم ِ   اِ  ِ َفَة
َََج  ََاُ  ِ َفَة َْ  اللَِّ  ! َرَبَد النَِّسراُ  َوالصِِّرْ ْْال َأْ  َأُش َّ   -َُ رَوَرْأُلُ  يَرْ بُ  -فَرَ راَ  : الصَّالَة ِ يَا َرُل يَرُ ُْ  : )) َل

َِ (( -أَْو َعَلى النَّاِس  -َعَلى أُمَِِّت  ُِ السَّاَع ُِ الصَّالِة َهِ   . َََمَُْْرُهْم ِِبَِ 
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7 -  ََ َُ راُ  ِ  : َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  عرا َِ َُ َضََ اْلَع َِ ُْ الصَّرالُة ِ َو بَراَ  : )) إَ ا أُِبََم
اِ  ((وا بِ ؤُ فَاْبدَ  َُ  . اْلَع

 ُُُْ  . * َوَعْ  اْبِ  ُعَمََ ََنْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

8 -  ََ َُ ُُ َرُلر -رض  اهلل عنها  -َوِلُمْسِلم  َعْ  َعرا َِ ْع َِ  : ُْ ُْ  : )) ال َحال َْ  اللَِّ  بَراَل َة ِِبَْضََِة يُ ر
ََْخََِِاِ  ((َطَعام  ِ َوال  َْ يَُداِفُعُ  ا  . ُه

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّراس   - 1 اٌ  َمَِْضََ ََ ي َوأَْرَضراُهْم ِعْندِ  -بَراَ  : َشِهَد ِعْنِدي ِر
ََِّتَّ َْرْ ََُب . َأ َّ النَِّبَّ  -ُعَمَُ   َِ ْمُس ِ َوبَرْعرَد اْلَعْص َُّ ََِ  ال ُْ ََِّتَّ ُْ  َْرَهى َعْ  الصَّالِة بَرْعَد الَصِِْل 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْمُس  َعْ  َرُلرِْ  اللَِّ   َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  -91 َُّ ََِْْعَل ال ََِّتَّ َْر َأَُّ  براَ  : )) ال َحرالَة بَرْعَد الَصِِْل 
ْمُس (( َُّ َُ ال ََِّتَّ َِْ َ  َِ  . ِ َوال َحالَة بَرْعَد اْلَعْص



(11( 
 

ُ  ِ وعِِد اهللِ  َِو بِ  العاِص ِ * وي الِاِب عْ  عل ِّ بِ  َأك طال ْا  ِ وعِِد اهلِل بِ  عمََ بِ  اْلباِب ِ وعِِد اهلِل بِ  عم  بِ  مسع
 ُِ َا  ِ وكع ُ  ِ ومعاِ  بِ  َِل  ِ ومعاِ  بِ  عع ََكَِْع ِ وزيِد بِ  ثراب ََ بِ  ا نُدِب ِ وَلَلَم َُ ََة ِ وَ َََُة بِ   َي  بِ  ُمَََّة ِ وَأك وَأك ه

ََ الِاهل ِّ ِ وع  . مَِو بِ  عِسََ الُسَلم ِّ ِ وعا َََُ رض  اهلل عنهم . والصَّناِب ِّ ِ وَل يسمْل مَ  النِبِّ أُمام
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 99 راِب ََ َم اْْلَْنَدِ  بَرْعَد َما  َأ َّ ُعَمََ ْبَ  اْلَْبَّاِب   -رض  اهلل عنهما  -َعْ   ْْ راَ  يَر ََ
َُ ُكعَّاَر بُرََْيأل  ِ  ْمُس ِ َفَجَعَل َيُس َُّ ُِ ال ََِّتَّ  فرَ َغَََب َْ  اللَِّ  ِ َما ِكْدُ  ُأَحلِّ  اْلَعْصََ  َكاَاِ  َ راَ  : يَا َرُل

ْمُس َْرْ َُُب . فَرَ راَ  النَِّبَ  َُّ َْضَّ  ال اَ  ِ فَرَِر َِ َأ لِلصَّالِة ِ ر: )) َواَللَِّ  َما َحلََُِّْرَها (( . بَراَ  : فَرُ ْمَنا إىَل بُْب
ْمُس ِ ُثَّ َحلَّى بَرْعَدَها اْلَمْ َِ  َُّ ُْ ال َْضَّْأَْا َِلَا ِ َفَصلَّى اْلَعْصََ بَرْعَد َما َغَََب  َب .َوَْر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 6) باُب فضِل الجماعِة ووجوِبها  -2

َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  -9 َِ أَْفَضُل ِمْ   : َأ َّ َرُل بَراَ  : )) َحالُة ا ََْماَعر
. ))  َ ََ َِيَ  َاَر ُْ  َحالِة اْلَع ِّ ِبَسِْل  َوِع

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  -2 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َ  َُْضعَُّف َعَلى َحالِِْ  ِي  بَاَ  : بَاَ  َرُل َُِل ِي َْجَاَع : )) َحالُة الََّ
َِيَ  ِضْععرا    َوَ ِلَل : َأَُّ  إَ ا ْرَ  ُْ ِْبِ  ََخْسا  َوِع َََج إىَل اْلَمْسِجِد بَرَِِِْ  َوِي ُل َْ  ِ ُثَّ َخ ُُْضر َسَ  اْل ِْ َْضَّرَأ ِ فََأ

َُُ  إال الصَّالُة  - َِ ٌَ ِ فَِنَ ا َحلَّى َلَْ  -ال ُُيْ ُِطَّ َعْنُ  ِِبَا َخِبََئ ٌَ ِ َو ر ََ ُْ لَُ  ِِبَا َاَر َلَْ َُيُْط َخْبَْة  إال رُِفَع
َُ َُْصلِّ  َعَلَِْ   : اللَُّهمَّ َحلِّ َعَلَْرِ  ِ اللَُّهمَّ اْغِعَْ لَرُ  ِ اللَُّهمَّ اْرَِحُْ  .  -َم ِي ُمَصالُُ َما َاا -َْرَاْ  اْلَمال ََِل

 . َوال يَراَاُ  ِي َحالة  َما اْْرََِظََ الصَّالَة ((
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر راِ  ِ  بَراَ  : بَراَ  َرُل َُ : )) أَثْرَ ُل الصَّالِة َعَلى اْلُمَناِفِ نَي : َحالُة اْلِع
ُُ َأْ  لُمََ بِالصَّالِة فرَ  ْ ا ِ َوَلَ ْد َُهَْم ِرْ َِ  ْْ ُُْْهَا َولَر ْْ يَرْعَلُمَْ  َما ِفََها َََْر َِ ِ َوَل ُِرَ اَم ِ ُثَّ لُمََ َوَحالُة اْلَعْج

َُال  فَرََُصلَِّ  بِالنَّراِس ِ ُثَّ  َهُدوَ  الصَّالَة ِ  َر ُْ م  ال َي ْْ ُ  إىَل بَر َب َِ َاٌم ِمْ   ُِ را   َمَعُهْم  ََ َِ ْْبَِلَ  َمِع  ِب َأ
َْْرُهْم بِالنَّاِر (( . ََِّ  َعَلَِْهْم بُرَُ َِ  فَُأ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِدَُكْم اْمََأَُُْ  إىَل  َعِ  النَِّبِّ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 3 ُْ َأ بَراَ  : )) إَ ا اْلَِْأَ َْ
 َّ . بَراَ  : فَأَبْرََِل َعَلَِْ  َعُِْد اللَِّ  ِ اْلَمْسِجِد َفال ََيْنَرْعَها (( . بَاَ  : فَرَ اَ  ِبالُ  ْبُ  َعِِْد اللَِّ  : َواَللَُّ  لََنْمنَرَعهُ 
ِْ  اللَِّ   ْعُُِ  َلَُِّ  ِمِْرَلُ  َبَط ِ َوبَاَ  : ُأْخْبَُك َعْ  َرُل ُْ  : َواَللَُّ  لََنْمنَرَعُه َّ ؟!. َفَسَُِّ  َلِّا  َلَِّئا  ِ َما  َِ  َوَْرُ 

ْا إَماَ  اللَّ ِ  َد اللَِّ  (( * َوِي َلْعا  : )) ال ََتْنَرُع َِ  . َمَسا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(12( 
 

ُُ َمَل َرُلرِْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 5 َِ ِ  بَراَ  : )) َحلََّْ رَْكَعَِرنْيِ بَرَِْل الَظْه
اِ  (( .بَرْعَد َورَْكَعَِرنْيِ  َُ َِِب ِ َورَْكَعَِرنْيِ بَرْعَد اْلِع َِ ِ َورَْكَعَِرنْيِ بَرْعَد اْلَمْ  َِ ِ َورَْكَعَِرنْيِ بَرْعَد ا ُُْمَع  الَظْه

َُ : َفِع  برََْ  اُ  َوا ُُْمَع َُ َُِب َواْلِع  . ِِِ  ((* َوِي َلْعِا : )) َفَأمَّا اْلَمْ 
َُ : َأ َّ النَِّبَّ رَأ َّ اْبَ  ُعَمََ بَ  َوِي َلْعا  *  ْعَص َِ ثَرِِْ   َِدَّ َكاَ  ُيَصلِّ  َلْجَدَْرنْيِ َخِعََعَِرنْيِ بَرْعَدَما َيْبُلُل   اَ  : 

َ  ال أَْاُخُل َعَلى النَِّبِّ  ُْ َلاَع  . ِفََها اْلَعْجَُ ِ وََكاَْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6-  ََ َُ ُْ : َلَْ َيُلِ  النَِّبَ رب -رِضَ  اهلُل عْنها  -عْ  عا َِ ْاِفِل َأَشدَّ َْعاُهَدا  مْنُ  على  اَل على ش    مَ  النَّ
 َِ  . رْكَعَِت الَعْج

َِ خٌ  مَ  الَدَْا وما فَها (( .* وي   لْعا  ِلُمْسِلم  : )) رَْكَعِا الَعْج
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 4)  باُب اأَلذاِن واإِلقامِة - 3

ََ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 9 ََ اِابَاَم ِْْر َََ اَ  ِ َوُي َعَل ا ُْ  .بَراَ  : أُِمََ بِرالٌ  : َأْ  َي
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  َُ ُِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ  السَ َعْ  َأِك  ََ َوْه َع َرْ ُُ النَِّبَّ ررررررررررربَ  َْا َِ ِّ رَِ َ  لَ  اَ  : أََْرَْ ََاَ  ِمْ  أََام  رِي بُرَِّ . ُ  َِحْ
ْ   ِ َفِمْ  َْاِضل  َوَْا َِل  . بَ ربَ  َُْض َََج ِبالٌ  ِب َََج النَِّبَ راَ  : َفَة ُْْظَُ إىَل  اَ  : َفَة ََاُ  ِ َكَأيِّ َأ ٌَ َِحْ ُِلَّ َعَلَِْ  

َْضَّأَ ِ َوأَ ََّ  ِبالٌ  . بَ ربَرََاِ  َلابَرَِْ  . بَ  ُُ َهُهَنا َوَهُهَنا ِ راَ  : فَرَِر ُُ أََْرََُِِّل فَا ُْ   ََيَِن -اَ  : َفَجَعْل  -ا  َوِِشَاال  ريَرُ 
 ُ ْ َِ َّ َعَلى الصَّالِة  يُ  َم َوَحلَّى الَظْهََ رَْكَعَِرنْيِ ِ ُثَّ َحلَّى َِ َّ َعَلى اْلعَ  ِ:  الِح . ُثَّ رُِكَاْ  َلُ  َعنَراٌَة ِ فَرَِرَ دَّ
َِ (( اْلَعْصََ  َل إىَل اْلَمِديَن ََ ََِّتَّ َر  . رَْكَعَِرنْيِ ِ ُثَّ َلَْ يَرَاْ  ُيَصلِّ  رَْكَعَِرنْيِ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َأَُّ  بَراَ  : )) إ َّ ِبالال  يُرَؤ ُِّ  بَِلَْل  ِ  َعْ  َرُلرِْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 4
ْا أََ اَ  ا ََِّتَّ َْْسَمُع ْا  ْا َواْشََُب ْم  ((َفُلُل  . ْبِ  أُمِّ َمْلُِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  -3 ْا ِمَِْل َما يرَ  بَاَ  : بَاَ  َرُل ُْل ْعُِْم اْلُمَؤ َِّ  فَرُ   ُ ُْ  (( .: )) إَ ا  َِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 3) باُب استقباِل القبلِة  - 4
 

َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 َلِِِ  ِ   : َأ َّ َرُلر ِِ َِ رَا َكراَ  ُيَسُِِّل َعَلى َظْه
ُهُ   َْ َُْ  َكاَ  َو ِْمُئ ِبََْأِلِ  . وََكاَ  اْبُ  ُعَمََ يَرْعَعُل ُ  :َِ  . ُي

َ  : َكاَ  يَُُِْْ َعَلى بَِع ُِِ   . * َوِي رَِواَي
 ََ َْب َها اْلَمْلُِ ََ َأَُّ  ال ُيَصلِّ  َعَلَرْ َْ  * َولِْلَُِةارِيِّ * .. * َوِلُمْسِلم  : َغَرْ ََا َِ  . : إالَّ اْلَع



(13( 
 

اَ ُهْم ل    -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 2 ََ َنَما النَّاُس ِبُ َِاَ  ِي َحالِة الَصِِْل إْ   بَراَ  : بَرَرْ
َْها  َ  : إ َّ النَِّبَّ ِ فَرَ ا ََ ِ فَاْلَِرْ ُِِل َل َْلٌ  ِ َوَبْد أُِمََ َأْ  َيْسَِرْ َِِل اْلِ ِرْ ََ بُر َل ْْاَِ  َعَلَِْ  اللََّرْ ُْ  -َبْد ُأ وََكاَْ

اِم  َُّ ُْهُهْم إىَل ال َُ َِ (( -ُو  . فَاْلََِداُروا إىَل اْلَلْعَِ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ِ َِ ُُ ِبَعنْيِ الَِّْم اِم ِ فَرَلِ ََنا َُّ نَي َبِدَم ِمْ  ال ِِ ََأَيْرُُِ  ُيَصلِّ  َعَلى َعْ  َأَِْس ْبِ  ِل ِيَ  بَراَ  : اْلَِرْ َِرْلَنا َأَْسا   فَر
 ُِ ِْ ُهُ  ِمْ  َ ا اْ َا َْ َِ  -ِِحَار  ِ َوَو َل ْْال  -يَرْعِ  َعْ  َيَساِر اْلِ ِرْ َِ ؟ فَرَ راَ  : َل َل ُُ : َرأَيْرَُِل َُْصلِّ  لَِ ْ ِ اْلِ ِرْ فَرُ ْل

َْ  اللَِّ   ُُ َرُل  . يَرْعَعُلُ  َلَْ أَْفعْل  َأيِّ َرأَْي
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 4) باُب الصُّفوِف  - 5
 

ِِ ِمْ  ََتَاِم  بَراَ  : بَراَ  َرُلُْ  اللَِّ   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 9 ََ الَصُعْ َِْي َْفُلْم ِ فَِن َّ َْْس : )) َلَْوا ُحُع
 . الصَّالِة ((

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -    ُِ َْ  اللَِّ    -ض  اهلل عنهما ر  -َعِ  النَرْعَمراِ  ْبِ  َب ُُ َرُلر ْع ُْ  : )) َلَُِسَْ َّ  بَراَ  :  َِ يَرُ ر
ِْهُلْم (( َُ َْفُلْم أَْو َلََُةالَِع َّ اللَُّ  بَرنْيَ ُو  . ُحُع

ُْ  اللَِّ   َِ  * َوِلُمْسِلم  :َكاَ  َرُل َا ُيَسِّْي ِِبَرا اْلِ َداَح ِ  ََِّتَّ َكَأَّنَّ ْفَرَنا ِ  َّتَّ رََأ. أَْ  َبْد َعَ ْلَنا ِ ُثَّ ُيَسِّْي ُحُع
َُال  بَاِايا  َحْدُرُُ ِ فَرَ راَ  : )) ِعَِراَا اللَِّ  ِ  ََ ِ فَرَََأ. َر ََِّتَّ َكاَا َأْ  ُيَلِرِّ م ا فَرَ راَم ِ  ْْ َََج يَر َْفُلْم َأْو َخ َلَُِسَْ َّ ُحُع

ِْهُلْم (( َُ  . َلََُةالَِع َّ اللَُّ  بَرنْيَ ُو
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 4 ُْ َرُل ََ َاَع َُْ  ُمَلََْل ََدَّ اَ  : رِلَبَعام  َحنَرَعُِْ  ِ فََأَكَل ِمْنُ  ِ ُثَّ بَ  : َأ َّ 
 ِْ ِص   لََنا َبْد اْلَْاَّ ِمْ  طُِْ  َما لَُِِس ِ فَرَنَض َِ ُُ إىَل  ْا َفأُلَحلَِّ  َلُلْم (( . بَاَ  َأٌَْس : فَرُ ْم ُْم ُُِ  ِبَا   ِ )) ُب

ُْ  اللَّ   ُْز ِمْ  َورَا ََِنا ِ فَ ِ فَرَ اَم َعَلَِْ  َرُل ُُ ِ َواْلَعُج ُُ أََْا َواْلَََُِِم َورَاَ  َِ .َوَحَعْع َْْصََ  َصلَّى لََنا رَْكَعَِرنْيِ ُِثَّ ا
َْ  اللَِّ     َحلَّى ِبِ  َوبِأُمِِّ  ِ فَأَبَاَمِ  َعْ  ََيَِِنِ  ِ َوأَبَاَم اْلَمَْأََة َخْلَعَنا . * َوِلُمْسِلم  : َأ َّ َرُل

 )اليتيُم : قيل هو ُضميرة جدُّ حسين بن عبد اهلِل بن ضميرة ( .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ِ فَرَ اَم النَِّبَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 3 َُ ِعْنَد َخاَلِِت َمَُْمَْْ ُيَصلِّ   : بَراَ  : ِب
ُُ َعْ  َيَسارُِِ ِ فََأَخَ  ِبََْأِل  فَأَبَاَمِ  َعْ  ََيَِِن ِ   . ِمْ  اللََِّْل ِ فَرُ ْم

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 



(14( 
 

 أحاديث (  7)  باُب اإِلمامِة - 6
 

َََة  - 9 ََْفُل َرْأَلُ  بَرَِْل اِاَماِم َأْ  َُيََِّْ  اللَُّ  َرْأَلُ   َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر َُى الَِّ ي يَر بَراَ  : )) أََما َُيْ
ْرََة ِِحَار  ؟! (( َْرَُْ  ُح  . َرْأَس ِِحَار  ِ أَْو ََيَْعَل ُح

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 ْا َعلَ  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر َُِعَل اِاَماُم لَُِرْؤََتَّ ِبِ  ِ َفال ََتَِِْلُع َرا  ََ بَراَ  : )) إَّنَّ َِْ  ِ فَِنَ ا َكِرَّ
ْا : َربرََّنا َوَلَل احلَْ  ُْل ُُ ِ فَرُ  َد َل اللَُّ  لَِمْ  ِحَِ ْا ِ َوِإَ ا بَراَ  :  َِ َُوا ِ َوِإَ ا رََكَل فَارَْكُع ْمُد ِ َوِإَ ا َلَجَد َفَلِرِّ

لا  أَ  َُلُْ ْا  اِلسا  َفَصَل ََ َْ  (فَاْلُجُدوا ِ َوِإَ ا َحلَّى   . ْْجَُع
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ َعْ   - 4 َُ ُْ  اللَِّ  ربَ  -رض  اهلل عنها  -َعا َِ ُْ : َحلَّى َرُل َْ َشاك   -ِي بَرَِِِْ   اَل اِلسا   -َوُه ََ ِ فَصلَّى 
ٌم ِبََام  ِ َوَحلَّى َورَ  ْْ ُُ بَر َِ بَ  رااَ  َْْصََ ا ا ْا . فَلمَّ ِلُس َْ ِعَل اِاَماُم لَُِرْؤََتَّ ِبِ  ِ رِ فََأَشاَر إلََِْهْم : َأْ  ا َُ َا  اَ  : )) إَّنَّ

ْلُ  ُُ فَرُ  َد َل اللَُّ  ِلَمْ  ِحَِ ْا ِ َوِإَ ا بَراَ  :  َِ ْا ِ َوِإَ ا َرَفَل فَاْرفَرُع ا َلَل احلَْْمُد ِ َوِإَ ا َحلَّى رَربرَّنَ  ْا :رفَِنَ ا رََكَل فَارَْكُع
))  َْ لا  َأْْجَُع َُلُْ ْا  اِلسا  َفَصَل ََ . 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  يَاِيَد  - 3 ََاُ   اْلَْْبِم ِّ ا َثِ  اْلَِر َِدَّ َُ َكُ وب   -بَراَ  :  َْ َغَرْ بَاَ  : َكاَ   -َوُه
ُْ  اللَِّ   ُُ (( َرُل َد َل اللَُّ  ِلَمْ  ِحَِ ََِّتَّ يَرَ َل َرُلرُْ  اللَِّ   : إَ ا بَاَ  : ))  َِ ٌد ِمنَّرا َظْهََُُ  َِ ا  َلَْ ََيِْ  َأ د  َِ َلا

ْا ا بَرْعَدُُ  ِ ُثَّ   . َْرَ ُل ُلُج
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 5 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َّرُ  َمْ  َواَفَ  َْْأِمَُنُ  َْرْأِمنَي بَراَ  : )) إَ ا أَمََّ  اِاَماُم فََأمُِّنْ  َأ َّ َرُل ا ِ فَِن
))  ِِِْْ َم ِمْ  َ  َِ ُغِعََ َلُ  َمرا َْرَ دَّ  . اْلَمال ََِل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 6 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َِدُُكْم لِلنَّاِس فَرْلََُةعِّْف   فَِن َّ ِفَهِ  َأ َّ َرُل ْم الضَِّعََف بَاَ  : )) إَ ا َحلَّى َأ
َِدُُكْم لِنَرْعِسِ  فَرْلََُبِّْْ  َما َشاَ  (( . َِ . َوِإَ ا َحلَّى َأ ََ  ِ َوالسَِّ ََم ِ َوَ ا احْلَا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصاِريِّ ع  أَ  - 7 ْا  ا ِْ  اللَِّ   ِك َمْسُع ٌل إىَل َرُل َُ اَ  َر ََ َُ َعْ  َحالِة  بَراَ  :  فَرَ راَ  : إيِّ ََََْأخَّ
ُُ النَِّبَّ  ِل ُفال   ِ ِ َّا يُِبَُل بَِنا . بَراَ  : َفَما َرأَْي َْ َ  َبَط َأَشدَّ ِ َّا َغضِ  الَصِِْل ِمْ  َأ ِعَظ ْْ َُ ِي َم َُ َغِض

ْا   فَنِ  َِ َِيَ  ِ فَأََيُلْم أَمَّ النَّاَس فَرْلَُْ َمِئ   ِ فَرَ راَ  : )) يَرا أَيَرَها النَّاُس ِ إ َّ ِمْنُلْم ُمنَرعِّ ْْ  َّ ِمْ  َورَا َِِ  اْلَلَِِ  ِ يَر
. )) َِ ََ  َوالضَِّعََف ِ َوَ ا احْلَا

    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 



(15( 
 

  حديث ا   (04 )باُب صفِة صالِة النبيِّ  - 7
 

َََة  - 9 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َ   بَراَ  : َكراَ  َرُل َهر َُ ُهنَرَرْ ََ ِي الصَّالِة َلَل ُُ :  إَ ا َكِرَّ بَرَِْل َأْ  يَرْ رََأَ ِ فَرُ ْل
َْ  اللَِّ   َُ َوأُمِّ   -يَرا َرُل ْْ ُْ  : اللَُّهمَّ  -بَِأِك َأ ََاَ ِة ِ َمرا َْرُ ُْ  ؟ بَراَ  : )) أَُب ََْْل بَرنْيَ الَِّْلِِِ  َواْلِ  َُ ُلُل أََرأَْي

 ُْ ُب بَاِعْد بَرَِْ  َوبَرنْيَ َخبَايَاَي َكَما بَاَعْدَ  بَرنْيَ اْلَم ْْ َِِب ِ اللَُّهمَّ َْر ِِّ  ِمْ  َخبَايَراَي َكَمرا يُرنَر َّى الِرَّ َِِ  َواْلَمْ 
ََِا (( َِْس ِ اللَُّهمَّ اْغِسْلِ  ِمْ  َخبَايَاَي بِاْلَمراِ  َوالِرَّْلِج َواْلَِر ُْ ِمْ  الدَّ  . اََبْرََ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ : َكراَ  َرُلر ََاَ َة بر ك  بَراَل َيْسَِرْعُِِل الصَّالَة بِالَِّْلِِِ  ِ َواْلِ 
ِةْص َرْأَلُ  وَلَْ ُيَصِّْْبُ  َوَلِلْ  بَرنْيَ َ ِلَل ِ وََكراَ  إَ ا َرَفَل َرْأَل ُ احلَْْمُد لِلَِّ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي ك ِ وََكاَ  إَ ا  ُْ رََكَل َلَْ ُي

 َِ َِْي بَرا َِما  ِ وََكراَ  إَ ا َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  السَّْجَدِة َلَْ َيْسُجرْد   ََِّتَّ َيْسَِ ِْع َلَْ َيْسُجْد  َِْي بَراِعدا  ِِمْ  الََُك  َّتَّ َيْسَِ
لَرُ  اْلَُْمَن  َْ ُُ ِر َلُ  اْلَُْسََ. َويَرْنِص َْ َُِش ِر ََ ِ وََكراَ  يَرْع ََّر ِِ ُْ  ِي ُكلِّ رَْكَعَِرنْيِ الَِّ َِ وََكراَ  يَرُ ر  ِ وََكاَ  يَرنرَْهى َعْ  ُعْ َِ

ُِِل ِ وََكاَ  ُيَْ  َُُل ِ رَاَعَِْ  اْفِتَاَش السَّ َْبَراِ  ِ َويَرنرَْهى َأْ  يَرْعَِتَِش الََّ َُّ  ُِِم الصَّالَة بِالَِّْسِلَِم .ال
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََْفلُ : َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 4 رْ َو َمْنِلَِرَِْ  إَ ا افْرَََِِل  َكراَ  يَر َِ َيَدْيِ  
ِْع َرفَرَعُهَمرا َكَ ِلَل ِ َوبَراَ  : ))  َِ  ِْع ِ َوِإَ ا َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  الََُكر ََ لِلََُك ُُ ِ َربرََّنا الصَّالَة ِ َوِإَ ا َكِرَّ َد َل اللَُّ  ِلَمْ  ِحَِ

ْاِ َوَلَل احلَْْمُد (( . وََكاَ  ال يَرْعَعُل َ لِ   . َل ِي الَسُج
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 3 أَْ  َأْلُجَد َعَلى : )) أُِمَُْ   بَراَ  : بَراَ  َرُل
 َِ َه َِ َأْعُظم  : َعَلى اْ َِرْ َعر ِْْعِ   -َلِرْ ُِ إىَل َأ ِِ اْلَ َدَمنْيِ (( . -َوَأَشاَر بََِِد ََا  َواْلَََدْيِ  ِ َوالََْكََِِرنْيِ ِ َوَأْط

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 5 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُْم ِ ُثَّ يُ  بَراَ  : َكراَ  َرُل نَي يَرُ ر ِِ  َُ نَي إَ ا بَراَم إىَل الصَّالِة : ُيَلِرِّ ِِ  َُ َلِرِّ
ُْ  وَ  َِ ِ ُثَّ يَرُ ر ََْفُل ُحْلَُِ  ِمْ  الََّْكَع نَي يَر ِِ  )) ُُ َد َل اللَُّ  ِلَمْ  ِحَِ َِ  (( :  ُْ َْ بَا ٌَِم : )) َربرَّنَرا َوَلَل يَرََْكُل ِ ُثَّ يَرُ ر ُه

ََْفُل َرأْ  نَي يَر ِِ  َُ ِْي ِ ُثَّ ُيَلِرِّ نَي يَرْه ِِ  َُ ََْفل احلَْْمُد (( ِ ُثَّ ُيَلِرِّ نَي يَر ِِ  َُ نَي َيْسُجُد ِ ُثَّ ُيَلِرِّ ِِ  َُ َلرُ  ِ ُثَّ ُيَلِرِّ
ُْم ِمْ  الِرِّْنَِرنْيِ برَ  نَي يَرُ  ِِ  َُ ََِّتَّ يَرْ ِضََرَها ِ َوُيَلِرِّ ِس .َرْأَلُ  ِ ُثَّ يَرْعَعُل َ ِلَل ِي َحالِِْ  ُكلَِّهرا ِ   ْعَد اْ ُلُْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 6 َُِصنْي  ِ َفَلاَ   َعْ  ُمَبَِّ ََاُ  ْبُ   ُ  أََْا َوِعْم ُُ َخْلَف َعِل ِّ ْبِ  َأِك طَاِل بَاَ  : َحلََّْ
ََ . فَرَلمَّا َبَضى الصَّالةَ  َِرنْيِ َكِرَّ َْ ِمْ  الََّْكَع ََ ِ َوِإَ ا َْرَه ََ ِ َوِإَ ا َرَفَل َرْأَلُ  َكِرَّ ََاُ   َأَخَ  بََِ إَ ا َلَجَد َكِرَّ ِدي ِعْم

ُِصَ  ََِي َهَ ا َحالَة ُحَمَّد  نْي  ِ فرَ ْبُ    . . أَْو بَاَ  : َحلَّى بَِنا َحالَة ُحَمَّد   َ اَ  : َبْد  َكَّ
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(16( 
 

ََا ِ  - 7 ُُ الصَّرالَة َمَل ُحَمَّد   -رض  اهلل عنهمرا  -ْبِ  َعراِزب   َعْ  اْلَِر رْدُ  : ِبََاَمرُ  ِ  بَراَ  : َرَمْ  ََ َْ فَر
ِْعِ  ِ َفَسْجَدَُْ  ِ َفِجْلَسَُِ  بَرنْيَ السَّْجَدَْرنْيِ ِ َفَسْجَدَُْ  ِ َفِجْلسَ  ْسِلَِم َُِ  َمرا بَرنْيَ الَّ فَرََْكَعَُِ  ِ فَاْعَِِداَلُ  بَرْعَد رُُكر

َْاِ  .  َِيِا  ِمْ  السَّ ِِ : َب ََا  َواالِْْص
َْا ِ  َِيِا  ِمْ  السَّ َْا : َب َِ اْلَُِةاِريِّ : َما َخال اْلِ ََاَم َواْلُ ُع  . * َوِي رَِواَي
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ُ  اْلُِرَناِيِّ َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 8 ُُ بَراَ  : إيِّ ال للُْ َأْ  ُأَحلَِّ  ِبُلْم َكَما  َعْ  ثَاِب  ُْ  اللَِّ  رَرلُ  َرأَْي
   َُْْ ٌُ : َفَلراَ  َأٌَْس َيْصَنُل َشَْئ ا ال أَرَاُكْم َْْصنَرُع َُ   ُيَصلِّ  بَِنا . بَاَ  ثَاِب ِْع اْْرََِص َكاَ  إَ ا َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  الََُك

َْ  اْلَ ا َُِل : َبْد َِْسَ   ََِّتَّ يَرُ  ََِّتَّ يرَ  .بَا َِما  ِ   .ُ َْ  اْلَ ا َُِل : َبْد َِْس َ َوِإَ ا َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  السَّْجَدِة : َمَلَ  ِ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُُ َخْلَف إَمام  َبَط َأَخفَّ َحالة  ِ َوال َأََتَّ ّحالة  ِمَ  النَِّبِّ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 1  .   بَراَ  : َما َحلََّْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

91 -  ََ َِيِّ  -َعْ  َأِك ِبالَب اَ َْا َماِلُل ْبُ  احلَُْْ  -َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َزْيد  ا ََِْْم ِّ اْلَِْص ََ َِِث ِي َمْسِجِدَْ بَاَ  :  ا رْي
َْ  اللَِّ  رهَ  ُُ َرُلر ََُحلِّ  ِبُلرْم ِ َوَمرا أُرِيُد الصَّرالَة ِ ُأَحلِّ  َكََْف َرأَْي ََِك  َ ا ِ فَرَ راَ  : إيِّ   ُُ ُيَصلِّ  . فَرُ ْل

ََ : َكََْف َكاَ  ُيَصلِّ  ؟ فَرَ راَ  : ِمَِْل َحالِة َشَِْةَنا َهَ ا . وََكاَ  َيَْ  ِْا بَرَِْل أَْ  ِبالَب ِلُس إَ ا َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  الَسُج
. َْ َه  . )أراد بشيخهم : أبا يزيد عمرو بن سلمه الجرمي( يَرنرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

99 -  ََ َن َِ    َّ النَِِّبَّ إِ :  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمراِلل  ْبِ  ُِبََرْ َّتَّ يَرُِْدَو بَرََاُ  َكراَ  إَ ا َحلَّى فَرَََّج بَرنْيَ َيَديْرِ  ِ 
 . إْببََْ ِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

92 -  ََ ُُ َأََْس ْب َ رررررررررربَر - َلِعَِد ْبِ  يَاِيدَ  -َعْ  َأِك َمْسَلَم ُيَصلِّ  ِي  َمراِلل  : َأَكراَ  النَِّبَ  اَ  : َلأَْل
 . َْرْعَلَِْ  ؟ بَراَ  : َْرَعمْ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  - 94 َْ  اللَِّ  :  َعْ  َأِك بَرَِراَاَة ا ُِ   َأ َّ َرُل َُ بِْن َُ َزيْرَن ََ بِْن راِمٌل أَُماَمر َِ  َْ َكراَ  ُيَصلِّ  َوُه
ِْ  اللَِّ   ََِك اْلَعاِص ْبِ  الََّبَِِل ْبِ  َعِِْد َِشْس  ِ فَرِنَ ا َلَجَد َوَضَعَها ِ َوِإَ ا بَراَم َِحََلَهرا َرُل  . َو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِدُُكْم ِ رَاعََْ  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َمراِلل   - 93 ِْا ِ َوال يَرُِْسْط َأ ْا ِي الَسُج ِ  بَراَ  : )) اْعَِِدُل
. )) ُِ َِِْْساَط اْلَلْل  ا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 



(17( 
 

  ) حديث و حد ( ُوُجوِب الطُّمأنينَة في الرُّكوِع والسُّجود باُب - 8
َََة  - 9 ََ  : َأ َّ النَِّبَّ  َعْ  َأِك ُهََيْر ٌَُل َفَصلَّى ِ ُثَّ   اَ  َفَسلََّم َعَلى النَِّبِّ رَاَخَل اْلَمْسِجَد ِ َفَدَخَل َر
راَ  َفَسلَّرَم َعَلى النَِّبِّ ررررررررررفَرَ ر ََ َل َفَصلَّى َكَمرا َحلَّى ِ ُثَّ  ََ ََ ْل َفَصلِّ ِ فَِنَّل َلَْ َُْصلِّ (( . فَر   اَ  : )) اْرَِ
ْل َفَصلِّ ِ فَِنَّل َلَْ َُْصلِّ (( ررررررررررفَر َ  ِسُ  َغَْرََُُ ِ  ما. فَرَ راَ  : َواَلَِّ ي بَرَعََِل بِاحلَْ ِّ  -َثالثا   -راَ  : )) اْرَِ ِْ ُأ

ََ  فَرَعلِّْمِ  ِ ََْأ َما َْرََسَّ َْ ِ ُثَّ ابْر َُ إىَل الصَّرالِة َفَلِرِّ ََِّتَّ َْْبَمِئ َّ ِمْ  َمَعَل  بَاَ  : )) إَ ا ُبْم اْلُ َْلِ  ِ ُثَّ ارَْكْل 
ََِّتَّ َْْبمَ  دا  ِ ُثَّ اْرَفْل  َِ ََِّتَّ َْْبَمِئ َّ َلا ََِّتَّ َْرْعَِِدَ  بَا َِما  ِ ُثَّ اُْلُجْد  اِلسا  ِ َوافْرَعْل رَاِكعا  ِ ُثَّ اْرَفْل  ََ ِئ َّ 

 َ ِلَل ِي َحالَِْل ُكلَِّهرا (( .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 6)   باُب القراءِة في الصَّالِة - 9
 

9 -  ُِ َْ  اللَِّ   َعْ  ُعَِاَاَة ْبِ  الصَّاِم َِ اْلِلَِراِب (( . َأ َّ َرُل  بَراَ  : )) ال َحالَة ِلَمْ  َلَْ يَرْ ََْأ ِبَعاَِتَ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  -2 َِ ِبَعاَِتََِ  اَ  النَِّبَ بَاَ  : َكر َعْ  َأِك بَرَِاَاَة ا يَرْ ََُأ ِي الََّْكَعَِرنْيِ اَُولَََرنْيِ ِمْ  َحالِة الَظْه
ََاْا  . وََكا َ  ِْ ََ َأ َِ ِ َوُيْسِمُل اآلَي َُ ِي الَّاََِْر ُِّْ  ِي اَُوىَل ِ َويُرَ صِّ َْرَْرنْيِ : يَُب َِ  اْلِلَِاِب ِ َوُل يَرْ ََُأ ِي اْلَعْص

َِ ا َِ اَُوىَل ِبَعاَِتَ ُِّْ  ِي الََّْكَع َِ . وََكاَ  يَُب َُ ِي الَّاََِْ َْرَْرنْيِ : ُيَبُِّْ  ِي اَُوىَل ِ َويُرَ صِّ  ِمْ  َحالِة ْلِلَِراِب ِ َوُل
)) َِ َُ ِي الَّاََِْ  . الَصِِْل ِ َويُرَ صِّ

َُْخََيَرنْيِ بِأُمِّ اْلِلَِابِ   . *َوِي الََّْكَعَِرنْيِ ا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِرْ ِ ْبِ  ُمْبِعم   - 4 َُ ُُ النَِّبَّ  َعْ   ْع ِْرك بَراَ  :  َِ َِِب بِر كالَب  . يَرْ رََأُ ِي اْلَمْ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاِ  ْبِ  َعراِزب   -3 َََة ِ  : َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  اْلَِر راَ  اآلِخ َُ َ  ِ َفَصلَّى اْلِع ََأَ  َكراَ  ِي َلَع فَرَ 
ِْ ك َد. الََّْكَعَِرنْيِ بِر كالِِّنِي َوالاَّيْرُِ ِْ ْا   ِ ِي إ ْْ َسَ  َح ِْ َِدا  َأ ُُ َأ ْع ََاَ ة   -َفَمرا  َِ  . ِمْنُ  (( -أَْو ِب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

5 -  ََ َُ َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ اِبِ  ِي  : َأ َّ َرُل َِ ََْح َِيََّ  ِ َفَلراَ  يَرْ ََأُ  َُال  َعَلى َل بَرَعَ  َر
ِْ  اهلِل  ْا  ََكَُوا َ ِلَل ِلََُل ُع ََ ٌد ك ِ فَرَلمَّا َر َِ َْ اللَُّ  َأ ََيِّ  ِ َحالِِتِْم فَرََْةُِِم بر ك ُبْل ُه  ُُ فَرَ راَ  : )) َللُْ

َُ َأْ  أَبْرََ  ِِ ََلَّ ِ فَأََْرا ُأ َُ الََِّْحَِ  َعاَّ َو َأ ِِبَا . فَرَ راَ  َشْ    يْصَنُل َ ِلَل ؟ (( ِ َفَسأَلُُُْ . فَرَ اَ  : ََْرََّها ِحَع
ُْ  اللَِّ    . : )) َأْخْبُوُُ : َأ َّ اهللَ َْرَعاىَل َيَُُِِ  (( َرُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َِ بِ  عِِد اهلِل  -6 راِب ََ َُ بِر كَلِِِّل اْلَم  : أَ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ   ْْال َحلََّْ بَراَ  ِلُمَعا   : )) فَرَل
َّرُ  ُيَصلِّ  َورَاَ َك اْلَلُِِ  ِ َوالضَّ  َُىك   فَِن اَهاك ِ كَواللََِّْل إَ ا يَرْ  َِ ْمِس َوُض َُّ ََْعَلىك ِ كَوال ِعَُف ِ َوُ و َربَِّل ا

. )) َِ ََ  احْلَا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  ) حديث و حد (باُب ترِك الَجهِر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"  - 11
َ  َوُعَمََ  : َأ َّ النَِّبَّ  اِلل  رَعْ  َأَِْس ْبِ  مَ  - 9 َِِِ : َكراُْ  -رض  اهلل عنهمرا  -َوأَبَرا َبْل َْ  الصَّالَة ْا يَرْع ُِ
 . لِلَِّ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي كك احلَْْمُد رررررررررربر

ُهْم يَرْ ََأُ :كبْسِم اهللِ  ا ِمنرْ َِد  َ  َوُعَمََ َوُعَِْماَ  ِ فَرَلْم َأْ َْل َأ ُُ َمَل َأِك َبْل َ  : َحلََّْ َِمك .* َوِي رَِواَي ِِ   الََِّْحَِ  الََّ
ُُ َخْلَف النَِّبِّ  َ  َوُعَمََ  * َوِلُمْسِلم  : َحلََّْ َْ  برَوَأِك َبْل ُِ ْا َيْسَِرْعِِ ك احلَْْمُد لِلَِّ  َربِّ رررررررررَوُعَِْمراَ  َفَلاُْر

َِمك ِِ ََاَ ة  َوال اْلَعاَلِمنَي ك ال َيْ ُكَُوَ  كِبْسِم اللَِّ  الََِّْحَِ  الََّ ََِها (( . ِي أَوَِّ  ِب   لِخ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  ) حديثان (باُب سجوِد السَّهو  - 11

َََة  -9 ِد ْبِ  ِل ِيَ  ِ َعْ  َأِك ُهََيْر ُْ  اهلل ِ  َعْ  ُحَمَّ ُِ ِّ  بَراَ  : َحلَّى بَِنا َرُل َد. َحالَِتْ اْلَع ِْ بَاَ   -إ
ُُ أََْا  َََة ِ َوَلِلْ  َِْسَ َ   -اْبُ  ِل ِيَ  : َوَ َّاَها أَبُْ ُهََيْر َِ َُ بَراَ  : َفَصلَّى بَِنا رَْكَعَِرنْيِ ِ ُثَّ َللََّم . فَرَ اَم إىَل َخ

ُُ اْلَُْمَن َعَلى اْلَُْسََ. ِ َوَشََِّل بَرنْيَ َأَحاِبعِرِ  ِ َمْعَُوَضَ  ِي اْلَمْسِجِد ِ فَ  َها َكَأَُّ  َغْضَِاُ  ِ َوَوَضَل َيَد اََّلَأ َعَلَرْ
َ  َوُعَمَُ فرَ  ِم أَبُْ َبْل ْْ ْا : ُبِصََِ  الصَّرالُة . َوِي اْلَ  َْاِب اْلَمْسِجِد فَرَ اُل َََعراُ  ِمْ  أَبْر ُِ السَّ ََ ُُ  َهابَرا َأ ْ َوَخََ ُيَللَِّمرا

  ٌْ ٌَُل ِي َيَدْيِ  ُط ِم َر ْْ َُ ِ أَْم ُبِصََِ  رفَرَ راَ  : يَ  -يُرَ راُ  َلُ  : ُ و اْلَََدْيِ   -ِ َوِي اْلَ  َِْسَ ا َرُلَْ  اللَِّ  ِ َأ
ُْ  ُ و اْلَََدْي ِ  َْْس وَلَْ ُْرْ َصَْ (( ِ فَرَ اَ  : )) َأَكَما يَرُ  ْا : َْرَعْم . فَرَِرَ دََّم  الصَّالُة ؟ بَراَ  : )) َلَْ َأ ؟ (( فَرَ الُر

ُِ أَْو َأْطََْ  ِ ثُرمَّ َرَفَل َرْأَلُ  َفَلِرَّ  ِْا ََ َوَلَجَد ِمَِْل ُلُج ََ َوَلَجَد َفَصلَّى َمرا َْرَََك ِ ثُرمَّ َللََّم ِ ثُرمَّ َكِرَّ ََ ِ ُثَّ َكِرَّ
ُِ أَْو َأْطََْ  ِ ثُرمَّ َرَفَل َرْأَلُ  وَكَ  ِْا ََ .ِمَِْل ُلُج                                                         ِرَّ

َُِصنْي  بَاَ  : ُثَّ َللَّمَ *  ََاَ  ْبَ   ُُ َأ َّ ِعْم َرا َلأَلُُُْ : ُثَّ َللََّم ؟ بَراَ  : فَرنُِِّْئ َُِبَّ  . فَر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َن راِب النَِّبِّ  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُِبََرْ َِ َحلَّى ِِبِْم الَظْهََ فَرَ راَم ِي  : َأ َّ النَِّبَّ  - وََكراَ  ِمْ  َأْح
َِرنْيِ اَُولَََرنْيِ ِ وَلَْ ََيِْلْس ِ فَرَ راَم ال ََ الََّْكَع ََِّتَّ إَ ا َبَضى الصَّرالَة ِ َواْْرََِظََ النَّاُس َْْسِلََمُ  ِ َكِرَّ  - نَّاُس َمَعُ  ِ 

اِلٌس  ََ  َْ   ِ َفَسَجَد َلْجَدَْرنْيِ بَرَِْل َأْ  ُيَسلَِّم ِ ُثَّ َللََّم (( . -َوُه
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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  أحاديث ( 4) باُب المروِر بيَن يدِي المصلي  - 12
 

َََْْصارِيِّ  - 9 َِ ا ََُهَِْم ْبِ  احْلَاِرِث ْبِ  الصِّمَّ ُْ  اللَِّ  رراَ  : بَ رررررررررررربَ  –ض  اهلل عنهما ر  -َعْ  َأِك   : اَ  َرُل
ْْ يَرْعَلُم اْلَماَر بَرنْيَ َيَدْي اْلُمَصلِّ  َماَ ا َعَلَْ ِ  َ ا َلُ  مِ  -ِمْ  اِاثِْ  - )) َل ْ  َأْ  ََيََُّ بَرنْيَ   َلَلاَ  َأْ  َيِ َف أَْربَِعنَي َخَرْ

  . ((َيَدْيِ  
َ  .بَاَ  أَبُْ *  َا  أَْو َلَن ما  أَْو َشْه ْْ َِ : ال أَْارِي : بَاَ  أَْربَِعنَي يَر  النَّْض

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُُ النَِّبَّ بَراَ  :  َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  - 2 ْع َِ    ِْم َُُُ َِدُُكْم إىَل َشْ    َيْسُِر ُْ  : )) إَ ا َحلَّى َأ يَرُ ر
ٌد َأْ  ََيَِْاَز بَرنْيَ َيَدْيِ  فَرْلََْدفَرْعُ  ِ فَِنْ  َأََب فَرْلَُرَ اِْْلُ   َِ َْ َشَْبَاٌ  (( .  النَّاِس ِ فََأرَاَا َأ َا ُه  فَِنَّنَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُُ رَاِكِ -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 4 َمِئ   َبْد  -ا  َعَلى ِِحَار  أََْا   ربَاَ  : أَبْرَِرْل ْْ َوأََْرا يَر
ِِالَم  ِْ َدار  ِ فَمََْر ُ رُيَصلِّ  بِالنَّ  ُْ  اللَِّ  رَوَرلُ  -َْاَهْاُ  اال َِ ِْ الصَّفِّ ِ  اِس ِبِن  إىَل َغْ ِ  بَرنْيَ َيَدْي بَرْع

ُُ ِي الصَّفِّ ِ فَرَلْم يُرْنِلَْ َ لِ  ََُْْل ِ َوَاَخْل ُُ اَََْاَ  َْر ُُ ِ فََأْرَلْل َِدٌ فَرنَراَْل  . َل َعَل َّ َأ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  ََ َُ ُُ أََْراُم بَرنْيَ َيَدْي َرُلِْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ :ُكْن ال - بَراَل َْ َلِِِ  َوِر  -َي ِي ِبِرْ
َمِئ   لَََْس ِفََها َمَصابَِلُ  ْْ ُ  يَر َل َّ ِ وِإَ ا بَراَم َبَسْبُِرُهَما . َواْلُِرَُْ َْ ُُ ِر   (( .فَِنَ ا َلَجَد َغَمَاِي فَرَ َِْض

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 9)  باٌب جامٌع - 13

َََْْصارِيِّ  - 9 َِدُُكْم اْلَمْسِجَد َفال ََيِْلْس   النَِّبَ بَاَ  : بَراَ   َعْ  َأِك بَرَِاَاَة ْبِ  رِْبِع ٍّ ا : )) إَ ا َاَخَل َأ
 ََِّتَّ ُيَصلَِّ  رَْكَعَِرنْيِ (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْنِِرِ  ِي الصَّالِة ِ  َعْ  َزْيِد ْبِ  أَْرَبَم  - 2 ََ َْ إىَل  َُِ  ِ َوُه ِِ َُُل َحرا بَراَ  : ُكنَّرا َْرََِللَُّم ِي الصَّالِة ِ ُيَللُِّم الََّ
ََْْا بِالَسُلِْ  ِ َوهََُِنا َعْ  اْلَلالمِ  ْا لِلَِّ  بَاِِِْنَي ك فَأُِم ُْم ُْ ك َوُب  . ََِّتَّ َْرَاَل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 َُِاوا َعِ  َأَُّ  بَراَ  : )) إَ ا اْشَِدَّ احلَْ  َعْ  النِبِّ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ ِ َوَأِك ُهََيْر الصَّالِة   ََ فَأَْب
َهنََّم ((فَِن َّ ِشدَّ  ََ  . َة احلََِّْ ِمْ  فَرَِْل 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََها ِ َوال َكعَّاَرَة َِلَا : )) َمْ  َِْسَ  َحالة  فَرْلَُصَ با    النَِّبِّ  َع ِ  ِ َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 3 لَِّهرا إَ ا  ََك
َِيك ((  . إالَّ َ ِلَل ِ ك وأَِبْم الصَّالَة ِل ِْك

اَرُْرَهرا : َأْ  ُيَصلََِّرَها إَ ا  ََكَََها (( َها ِ َفَلعَّ  . * َوِلُمْسِلم  : )) َمْ  َِْسَ  َحالة  ِ أَْو َْراَم َعنرْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(20( 
 

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 5 راِب ََ َِل  َكراَ  ُيَصلِّ  َمَل َرُلِْ  اهلِل   -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ   ََ اَ   : َأ َّ ُمَعاَ  ْبَ   َُ ِع
ِمِ  ِ فَرََُصلِّ  ِِبِْم ِْْلَل الصَّالةَ  ْْ ُل إىَل بَر َِ َْ ََِة ِ ُثَّ يَر  . اآلِخ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِْ  اللَِّ   بَرا َ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 6 ُدَْا َأْ   : ُكنَّا َُْصلِّ  َمَل َرُلر َِ ِة احلََِّْ ِ فَِنَ ا َلَْ َيْسَِِبْل َأ ِي ِشدَّ
بَُ  َفَسَجَد َعَلَْ ِ  ْْ ََْرِ  : َبَسَط ثَر َهَُِ  ِمَ  ا ِرْ ََ  . َُيَلَِّ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 7 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ِد ِ لَََْس َعَلى  بَراَ  : بَراَ  َرُلر ِِ َْا ِْْب اْل َِدُُكرْم ِي الِرَّ : )) ال ُيَصلِّ  َأ
 . َعاِِْ ِ  ِمْنُ  َشْ ٌ  ((

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 8 راِب ََ ْمرا  أَْو َبَصال  ِ  َعِ  النَِّبِّ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ   َأَُّ  بَراَ  : )) َمْ  َأَكَل ُث
ََاٌ  ِمْ  بُر ُ  َِمْسِجَدَْا ََرْعَِاِْ  ِ َولْ  فَرْلََرْعَِاِْلَنا َد َِلَا ِرَيا  ِ رَوْلََرْ ُعْد ِي بَرَِِِْ  (( . َوُأِتَ ِبِ ْدر  ِفَِ  ُخَض ََ َْ ْ   ِ فَر
َْها (( رفَُأْخْبَ ِبَا ِفََها ِمْ  اْلُِر ُ  .َفَسَأَ   ابِر   كِْ  . فَرَ راَ  : )) بَرَِّبُر َِ ِْ َأْح ََُِ َأْكَلَها ِ   كإىَل بَرْع ُُ َك . فَرَلمَّا َرل

))  َِ َِ  َمْ  ال ُْرَنا  . بَاَ  : ))ُكْل   فَِنيِّ أَُْا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ بِ  عِِد اهللِ  - 1 اِب ََ َْم َواْلََِصَل َواْلُلََّاَث  َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلُل عنهمرا  - َعْ   بَراَ  : )) َمْ  َأَكَل الَِ
ََ َْرََِأ َّ. ِ َّا يَرََِأ َّ. ِمْنُ  بَرنُْ لام ((  . َفال يَرْ َََب َّ َمْسِجَدَْا ِ فَِن َّ اْلَمال ََِل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  أحاديث ( 5)  باُب التَّشهِد - 14

ْا   - 9 ُْ  اللَِّ   َعْ  َعِِْد اللَِّ  بِ  َمْسُع َهَد  بَراَ  : َعلََّمِ  َرُل َُ َكَمرا يُرَعلُِّمِ    -َكعِّ  بَرنْيَ َكعََِّْ    -الَِّ
َْاُ  َوالبَََِِّّاُ  ِ السَّالُم َعَلََْل أَيَرَها النَِّبَ  َّرَاُ  لِلَِّ  ِ َوالصََّل ِِ ْرََة ِمْ  اْلُ َْلِ  : الَِّ َُ اللَِّ  َوبَرَََكاُْرُ  ِ  الَس َوَرِْحَ

نَرا َوَعَلى ِعَِاِا اللَِّ  الصَّاحِلِنَي ِ َأْشَهُد َأ ْ  ْلُرُ  .                                                    السَّالُم َعَلَرْ ُُ َوَرُل            ال إَلَ  إالَّ اللَُّ  َوَأْشَهُد َأ َّ ُحَمَّدا  َعُِْد
ََّاُ  هلِل ... (( ِ َو ََكََُُ  ِِ َِدُُكْم ِي الصَّالِة فَرْلََرُ ْل : الَِّ  . * َوِي َلْعا  : )) إَ ا بَرَعَد َأ

ََْرِ  (( .      * َوِفَ                  ِ  : )) فَِنَُّلْم إَ ا فَرَعْلُِْم َ ِلَل فَرَ ْد َللَّْمُِْم َعَلى ُكلِّ َعِْد  َحاِلل  ِي السََّماِ  َوا
َِ َما َشاَ  (( . َْ ِمْ  اْلَمْسأََل  * َوِفَِ  : )) فَرْلََََِةَرَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة ِ فَرَ راَ  َأال أُْهِدي َلَل َهِديَّر - 2 ُُ ْبُ  ُعْجر َلى بَراَ  : َلِ ََِ  َكْع   َّ النَِّبَّ َ  ؟ إِ َعْ  َعِِْد الََِّْحَِ  ْبِ  َأِك لََرْ
َنا ِ فَرُ لْ  َََج َعَلَرْ ْا : َفَلََْف َُْصلِّ  َعَلَْرَل ؟ َكََْف َُْسلُِّم َعَلََْل ِ   رَْ  اللَِّ  ِ َبْد َعِلْمَناَنرا : يَرا َرلُ َخ ُْل بَاَ  : ُب

ٌَد َمٌََِد ِ وَ  ََاِهََم إََّل ِحَِ َُ َعَلى لِ  إبْر َلى ُحَمَّد  بَاِرْك عَ )) اللَُّهمَّ َحلِّ َعَلى ُحَمَّد  َوَعَلى لِ  ُحَمَّد  ِ َكَما َحلََّْ
ٌَد َمٌََِد (( ََاِهََم إََّل ِحَِ َُ َعَلى لِ  إبْر  . َوَعَلى لِ  ُحَمَّد  ِ َكَما بَارَْك

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(21( 
 

َََة  - 4 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُْ  ِبَل ِمْ  َعَ اِب اْلَ ْْبِ  بَراَ  : َكراَ  َرُل ِمْ   ِ وَ َيْدُعْ : )) اللَُّهمَّ إيِّ َأُعر
ََّاِ  (( َِ اْلَمِسَِل الدَّ َن ََا َواْلَمَماِ  ِ َوِمْ  ِفِرْ ِْ َِ اْلَم َن  . َعَ اِب النَّراِر ِ َوِمْ  ِفِرْ

َِدُُكرْم فَرْلََْسَِِعْ  بِاَللَِّ  ِمْ  أَْرَبل  ِ يَرُ رُْ  : اللَُّهمَّ إيِّ  َد َأ َُهَّ ُْ  * َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  : )) إَ ا َْ ِبَل ِمْ  َعَ اِب  َأُعر
 َُُْ َهنََّم ... (( ِ ُثَّ  ََكََ ََنْ ََ . 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِو ْبِ  اْلَعاصِ  - 3 يِ  َعْ  َأِك  ِ َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعْم َ  الصِّدِّ ِْ  اللَِّ   َبْل : َعلِّْمِ  ُاَعرا    َأَُّ  بَراَ  ِلََُل
ُُ َْرْعِس  ظُْلما  َكِِ َا  ِ َوال يَرْ ِعَُ الَ ُْرْبَ  َُ ِ  أَْاُعْ ِبِ  ِي َحالِت . بَراَ  : )) ُبْل : اللَُّهمَّ إيِّ ظََلْم ْْ إالَّ َأ

ََة  ِمْ  ِعْنِدكَ  َرُم (( فَاْغِعَْ ِل َمْ ِع ِِ ُْر الََّ َُ اْلَ ُع ْْ  . ِ َواْرَِحِْ  ِ إََّل َأ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

5 -  ََ َُ ُْ : َمرا َحلَّى  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ْْاِ بَرْعَد َأْ   -  النَِّبَ بَراَل راَ  َْْصَُ اللَِّ  ُأ ََ ُْ َعَلَِْ  ك إَ ا  َل
اَْلَ  -َواْلَعُِْل ك  َِ ُْ  ِفََهرا : )) ُلِْ  . َربرَّنَرا َوِِبَْمِدَك ِ اللَُّهمَّ اْغِعَْ ِل (( إالَّ يَرُ ر

ُْ  اللَِّ   َْ  ِي ُر  * َوِي َلْعا  : َكراَ  َرُل راََْل اللَُّهمَّ َربرَّنَرا َوِِبَْمِدَك ِ ُيْلَُِِ َأْ  يَرُ ر َِ ُِ : )) ُلِْ ِْا ِْعِ  َوُلُجر ُك
 اللَُّهمَّ اْغِعَْ ِل (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 3)  باُب الِوْتِر - 15

ٌَُل النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 َْ َعَلى اْلِمْنَْبِ  - بَراَ  : َلرَأَ  َر َما َْرََ.  -َوُه
َدة  ِ فََأْوَْرََْ  رِي َحالِة اللََِّْل ؟ بَ  ِِ َ  الَصَِْل َحلَّى َوا ُِ  . َلُ  َما َحلَّى ((اَ  : )) َمِْرَن ِ َمِْرَن ِ فَِنَ ا َخ

َا  (( ْا لِخََ َحالُِْلْم بِاللََِّْل ِوْْ َعُل َْ ُْ  : )) ا  . * َوأّْرَُ  َكاَ  يَرُ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ ََ َرُلرُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  َعا َِ ُْ : ِمْ  ُكلِّ اللََِّْل بْد أَْوَْر ِ : ِمْ  أَوَِّ  اللََِّْل  بَراَل
َُِِ ِ فَ  َِ َوأَْوَلِبِ  ِ َولِخ َِ َُُُ إىَل السَّ  .اْْرَِرَهى ِوْْر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ََ َُ ُْ : -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ  اللَِّ   بَراَل َ   َكاَ  َرُل َََة رَْكَع ُْ يَُُِْْ ِ ُيَصلِّ  ِمْ  اللََِّْل َثالَث َع
ََِها ِمْ  َ ِلَل ِِبَْمس  ِ ال  . ََيِْلُس ِي َشْ    إالَّ ِي لِخ
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 أحاديث ( 4)   َب الصَّالِةيباُب الذكِر َعِق - 16
 

َِ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 9 ِْْ  بِال ِّْك ُِ النَّاُس ِمْ   -: َأ َّ َرْفَل الصَّر َِ نَي يَرْنَص ِِ
 َِ َْب  . َكاَ  َعَلى َعْهِد َرُلِْ  اللَِّ    -اْلَمْلُِ

ْا ِ ِبَ ِلَل إ*  َْْصََُف ُُ َأْعَلُم إَ ا ا ْعُِ ُ بَراَ  اْبُ  َعَِّاس  : ُكْن  . َ ا  َِ



(22( 
 

ِْ  اللَِّ   ِْْ َضاَ  َحالِة َرُل ُِ ا َِ  إالَّ بِالَِّْلِِِ  . * َوِي َلْعا  : َما ُكنَّرا َْرْع
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ  -رَّاا  َعْ  وَ  - 2 ْْىَل اْلُمِ  َِة ْبِ  ُشْعَِ ََ : َأ َّ  - َم ََ ي ِكَِاب  إىَل ُمَعاِوَي بَاَ  : أَْمَلى َعَل َّ اْلُمِ  َُة ْبُ  ُشْعَِ
ُْ    النَِّبَّ  َ   -َكراَ  يَرُ ر ْبَر َِ ُكلِّ َحرالة  َمْلُِ َِيَل لَ  - ِي ُاُب ُُ ال َش َد ِْ رُ  ِ َلُ  اْلُمْلُل َوَلُ  : )) ال إَلَ  إالَّ اللَُّ  َو

َُ ِ َوال َُ ِ َوال ُمْعِبَ  ِلَمرا َمنَرْع َ  ِ اللَُّهمَّ ال َماَِْل ِلَما َأْعبََْ َْ َعَلى ُكلِّ َشْ    َبِدير َعُل َ ا ا َْدِّ احلَْْمُد ِ َوُه  يَرنرْ
ََ ِ َفَسِمْعُِ   . ُ  يَْأُمَُ النَّراَس ِبَ ِللَ ِمْنَل ا ََْد (( . ُثَّ َوَفْدُ  بَرْعَد َ ِلَل َعَلى ُمَعاِوَي

ََِة الَسَؤا ِ  : * َوِي َلْعا  : وَكراَ  يَرنرَْهى َع ْ  َِ اْلَمراِ  ِ وََكِْر  . ِبََل َوبَراَ  ِ َوِإَضاَع
 . ُعُ ِْ  اَُمََّهراِ  ِ َوَوْأِا اْلَِرنَراِ  ِ َوَمْنل  َوَهرا ِ : وََكراَ  يَرنرَْهى َعْ  
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُام   -َعْ  ُ َ ٍّ  - 4 َِ ْبِ  َعِِْد الََِّْحَِ  ْبِ  احْلَاِرِث ْبِ  ِه ْْىَل َأِك َبْل اِ  ِ َعْ  َأِك رَعْ  َأِك َحاِلل  السَّمَّ  ِ -َم
َََة  َْ  اللَِّ   ُهََيْر ْْا َرُل ََاَ  اْلُمْسِلِمنَي أََْر ََاِ  اْلُعَلى َوالنَِّعَِم  : َأ َّ فُرَ ر َر ِْر بِالدَّ َُ َأْهُل الَدُث ْا : بَرْد َ َه فَرَ اُل

َْ  َكَما َُْصلِّ  ِ َويَ  . َ اَ  : )) َوَما َ اَك ؟ ((فاْلُمِ َِم .  ْا : ُيَصَل َْ  َوال بَاُل ُب ُْم ِ َويَرََِصدَّ َْ  َكَما َُْص ُْم ُص
ُ  ِ َويُرْعُِِ َْ  َوال ُْرْعُِِ  . فَرَ اَ  َرُلُْ  اللَِّ   َْ  ِبِ  َمْ  َلَِرَ ُلْم ِ  َْرََِصدَّ : )) أَفَرال أَُعلُِّمُلْم َشَْئ را ُْْدرُِك
ٌد أَْفَضَل مِ  َِ ُْ  َأ َْ  ِبِ  َمْ  بَرْعدَُكْم ِ َوال َيُل ْا : بَرَلى يَا َوَْْسُِِ  ْنُلْم ِ إالَّ َمْ  َحَنَل ِمَِْل َمرا َحنَرْعُِرْم ؟ (( بَاُل

َُوَ  َوََتَْمرُدوَ  ُابُرََ ُكرلِّ َحرالة  : ثَرالثا  َوَثالِثنَي َمرََّة   َْ  َوَُْلِرِّ ُِ َْ  اللَِّ  . بَاَ  : )) َُْسِِّ  . (( َرُل
ََارررررررر* بَر َل فُرَ  ََ ََ ِْ  اللَِّ  اَ  أَبُْ َحاِلل  : فَر َِيَ  إىل َرُل َِ َْاِ  ِبَا رِ فَرَ الُ  ُ  اْلُمَها ََْم َل إْخَْاُْرَنا َأْهُل ا ْا :  َِ ر

ُْ  اللَِّ   ْا ِمِْرَلُ  . فَرَ اَ  َرُل اُ  (( فَرَعْلَنا ِ فَرَعَعُل َُ  . :  )) َ ِلَل َفْضُل اللَِّ  يُرْؤَِِْ  َمْ  َي
َْ َأْهِل  هَ ا احلَِْديَ  ِ ر* ب ُُ بَرْع ْث َِدَّ َا براَ  ُ َ ٌّ : َف َُ ِ إَّنَّ : ك َُْسُِِّل اهلل ثالث ا  لل ا َ فَرَ راَ  : َوُِهْ

ُُ ل ُُ إىل أك حاحل  ِ فُ ْل ََع َُ اهلل ثالث ا وثالِثنَي ك . ف ُ   لَل ِ رَوثالِثنَي ِ وََتْمُد اهلل ثالث ا وثالِثنَي ِ وُْلِرِّ
َعِه َّ ثالث ا وثالِثنيَ  ف اَ  :  . اهلل أْكُْب ِ وُلِِْاَ  اهلِل ِ واحلْمُد هلِل ِ َِّتَّ ِْْلَغ ِمْ  ْجَِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  ََ َُ ََة  ِ  : َأ َّ النَِّبَّ  - عنهرا رض  اهلل -َعْ  َعا َِ َ  َِلَا َأْعرالٌم ِ فَرَنَظََ إىَل َأْعالِمَهرا َْْظ ََص َحلَّى ِي َخَِ
ْا ِِبَِمََصِِت  َِ بَاَ  : )) اْ َهُِ َْْصََ ََْهم  ِ َوأْ  فَرَلمَّا ا ُِ إىَل َأِك  ََْهم    فَِنْرََّهرا أَِْلَِِْ  َهِ  َِ َأِك  َِِْْجاََِّْ ِْي بَِأ  لِْع ا ُْ

 . واأَلْنِبجاِنيَّة : كساء غليظ( الخميصة : كساء مربع له أعالم .)  َعْ  َحالِت (( .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ) حديث و حد ( باُب الجمِع بين الصالتين في السفِر - 17
َِ ربَرنْيَ حَ  ََيَْملُ  ُْ  اللَِّ  ربَراَ  :َكراَ  َرلُ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 9 الِة الَظْه

را ِ  َُ َِِب َواْلِع َِ َلْ   ِ َوََيَْمُل بَرنْيَ اْلَمْ  َِ ِ إَ ا َكاَ  َعَلى َظْه  . َواْلَعْص
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ) حديث و حد ( باُب قصِر الصالة في السفِر  - 18
َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 ُُ َرُل ِْ ِِ َِ  بَراَ  : َح َفَلاَ  ال يَاِيُد ِي السََّع

َ  َوُعَمََ َوُعَِْماَ  َكَ ِلَل .  َعَلى رَْكَعَِرنْيِ ِ َوأَبَا َبْل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 8)  ِة الُجُمعصالِة باُب  - 19
 

ِْ  اهلل  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َلْهِل ْبِ  َلْعد  السَّاِعِديِّ  - 9 ِمْ  َأيِّ  : َأ َّ رَِاال  ََتاَرْوا ي ِمْنِْب رلر
َْ  اللَِّ   ُُ َرُل َِ ِ َوَبْد َرأَْي ْا  ُهَْ ؟ ف اَ  َلْهٌل : ِمْ  َطَْفَاِ  اْل اَب َْ  ُع ُُ َوُه ََ النَّاُس َورَاَ  ََ ِ وََكِرَّ بَاَم عَلَِْ  َفَلِرَّ

ََغَ  ََِّتَّ فَر ََِّتَّ َلَجَد ِي َأْحِل اْلِمْنَْبِ ِ ُثَّ َعراَا ِ  َِ َحالِِْ  ِ َعَلى اْلِمْنَْبِ ِ ُثَّ َرَفَل ِ فَرنَرَاَ  اْلَ ْهَ ََ. ِ   ِمْ  لِخ
ْا َحالِت (( .                                   ُثَّ أَبْرََِل َعَلى النَّاِس ِ فَرَ اَ  : )) ْا ِك ِ َولَِِرَعلَُّم ُُ َهَ ا لَِِْأَتََ َا َحنَرْع                                                                       أَيَرَها النَّاُس ِ إَّنَّ

َها  ََ َعَلَرْ َها ِ ُثَّ َكِرَّ َها ِ ُثَّ َْرَاَ  اْلَ ْهَ ََ.كَ ِ ُثَّ َر * َوِي َلْعا  : َحلَّى َعَلَرْ َْ َعَلَرْ  . َل َوُه
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 َِ  يَرْ ََأُ  اَ  النَِّبَ بَاَ  : كَ  َعْ  َأِك ُهََيْر َم ا ُُْمَعر ْْ َِ يَر : َو ِ كاََل َْرْناِيُلك السَّْجَدَة  : ِي َحالِة اْلَعْج
 . كَهْل َأَْى َعَلى اِاَْْساِ ك

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 4 ََ  َأ َّ َرُل راَ  ِمْنُلُم ا ُُْمَعر ََ  بَراَ  : )) َمْ  
 . فَرْلََرْ َِِسْل ((

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُُ ُخْبََِِرنْيِ  وعنُ  ِ بَراَ  : َكراَ  النَِّبَ  - 3 َْ بَا ٌَِم  - َُيُْب نَرُهَمرا  -َوُه س  يَرْعِصُل بَرَرْ  . ِِبُلُْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 5 اِب ََ ٌَُل َوالنَِّبَ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ   راَ  َر ََ ُُ النّرَاسَ  بَراَ  :  َم ا ُُْمَعَِ .  َُيُْب ْْ يَر
َُ يَا ُفالُ  ؟ (( بَراَ  : ال . بَراَ  : )) ُبْم فَارَْكْل رَْكَعَِرنْيِ ((  . فَرَ اَ  : )) َحلََّْ

َ   : )) َفَصلِّ رَْكَعَِرنْيِ (( .  * َوِي رَِواَي
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 6 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُْ  : َأ َّ َرُل ِْْص َِِل : َأ ِِ َُ ِلَصا َم ا ُُْمَعَِ  -بَاَ  : )) إَ ا بُرْل ْْ َواِاَماُم ِ  يَر
 ُُ َْْ  (( -َُيُْب  . فَرَ ْد َلَ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َْ  اللَِّ   وعن ُ  – 7 َا بَرَََّب َبَدَْ  : َأ َّ َرُلر َِ ِ ُثَّ رَاَح َفَلَأَّنَّ َم ا ُُْمَعر ْْ َ  ِ َوَمْ  رَاَح ِي بَراَ  : )) َمْ  اْغََِسَل يَر
  ُ َا بَرَََّب َكِْ َِ الَّاِلََِِ َفَلَأَّنَّ راَع ََة  ِ َوَمْ  رَاَح ِي السَّ َا بَرَََّب بَرَ  َِ َفَلَأَّنَّ َِ الَّاََِْ راَع َِ السَّ ا أَبْرَََ  ِ َوَمْ  رَاَح ِي السَّاَع

َ  ِ َوَمْ  رَاَح ِي السَّ  ََ ا ََ َا بَرَََّب َا َِ َفَلَأَّنَّ َِ َفَلَأَّنََّ رالََّاِبَع َِ اْْلَاِمَس َضََِ  راَع َِ َََج اِاَمراُم  َ  ِ فَِنَ ا َخ ا بَرَََّب بَرََْض
َْ  ال ِّْكََ  (( َُ َيْسِِمُعر  . اْلَمال ََِل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِْع  - 8 ََْك ََ ْبِ  ا َِ  - َعْ  َلَلَم ََِة روََكراَ  ِمْ  َأْح َج َُّ ََ ِ   النَِّبِّ ا َُْصلِّ  َمَل ربَراَ  : ُكنَّ   -اِب ال ا ُُْمَع
َبَاِ  ِظلٌّ َْْسَِِظَل ِب ِ  ِِ ُِ ِ َولَََْس لِْل َِ  . ُثَّ َْرْنَص

ِْ  اللَِّ   ُل ِ فَرَنَََُِِِّل اْلَعْ  َ  * َوِي َلْعا  :ُكنّرَا ُُنَمُِّل َمَل َرُل َِ َْ َُّْمُس ِ ُثَّ َْر ُْ ال  . إَ ا زَاَل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 5)   باُب صالِة العيديِن - 21

َْ  اْلِعََدْيِ  بَرَِْل  بَراَ  : َكراَ  النَِّبَ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 َ  َوُعَمَُ ُيَصَل َوأَبُْ َبْل
 َِ  . اْْلُْبَِر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاِ  ْبِ  َعراِزب   - 2 ََضْ  بَراَ  : َخبََِرنَرا النَِّبَ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  اْلَِر َم ا ْْ ى بَرْعَد الصَّالِة ِ فَرَ را َ يَر َِ :
. فَرَ اَ  الصَّالِة َفال ُُْسَل َلُ  (( )) َمْ  َحلَّى َحالَْرَنا َوََْسَل ُُْسَلَنا فَرَ ْد َأَحاَب الَنُسَل ِ َوَمْ  ََْسَل بَرِْلَ 

ََْاَة ْبُ  ََِْار   ََا ِ  -أَبُْ بُر ُُ أَ َّ  -ْبِ  َعاِزب   َخاُ  اْلَِر ُُ َشاِت بَرَِْل الصَّالِة ِ َوَعََْف َْ  اللَِّ  ِ إيِّ ََْسْل : يَا َرُل
ُُ َشاِت ِ وَ  َْ  َشاِت أَوََّ  َما يُْ َبُل ِي بَرَِِْت ِ َفَ َِبْ ُُ َأْ  َُْل َِِْ ِْ ُم َأْكل  َوُشَْب  ِ َوَأ ْْ َم يَر ْْ ُُ بَرَِْل َأْ  اْلََر ْي َْرَ  َّ

َُ إلِتَ الصَّ  َِ َْ  اللَِّ  ِ فَِن َّ ِعْنَدَْا َعَنابا  ِهَ  َأ َِلَّ ِمْ  الَة ِ فَرَ اَ  : )) َشاَُْل َشاُة حلَْم  (( . بَراَ  : يَا َرُل
َِد  بَرْعَدَك ((َشاَْرنْيِ أَفرَُِ  َْْاَِي َعْ  َأ  . ْجاِي َع ِّ ؟ بَاَ  : )) َْرَعْم ِ َوَلْ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْنُدِب ْبِ  َعِِْد اللَِّ  اْلََِجِل ِّ  - 4 َُ َُ ِ ثُرمَّ َ َبَل ِ  اَ  : َحلَّى النَِّبَ رررررررربَر َعْ   َِ ِ ثُرمَّ َخَب ر ِْ َم النَّ ْْ يَر
 . ْ  َ َبَل بَرَِْل َأْ  ُيَصلَِّ  فَرْلََْ َبْل ُأْخََ. َمَلاَْرَهرا ِ َوَمْ  َلَْ َيْ َبْل فَرْلََْ بَرْل بِاْلِم اللَِّ  ((َوبَراَ  : )) مَ 
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َ  ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 3 اِب ََ َم اْلِعَِد ِ فَرََِدَأ بِالصَّرالِة  بَراَ  : َشِهْدُ  َمَل النَِّبِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ   ْْ يَر
َْكِّئ ا َ  ِ ُثَّ بَراَم ُمَِر َِ ِ ِبال أََ ا   َوال إبَاَم َِ َّ َعَلى طَاَعِِِ  ِ  بَرَِْل اْْلُْبَِ َعَلى ِبال   ِ فََأَمََ بَِِرْ َْ. اللَِّ  َْرَعاىَل ِ َو

ََُه َّ ِ َوبَاَ  : )) ََْصدَّ  ََْعَظُه َّ َو َكَّ ََِّتَّ َأَْى النَِّسراَ  ِ فَر ََُهْم ِ ُثَّ َمَضى  َُ َوَوَعَا النَّراَس َو َكَّ ْبَ    فَِنَُّل َّ َأْكَِر
َهنََّم (( ِ  ََ  ُِ َب َِ النَِّساِ  َِ ُْ اْمََأٌَة ِمْ  ِلَب ْيِ   -فَرَ راَم َْ  اللَِّ  ؟ فَرَ راَ  :  -َلْعَعاُ  اْلَْدَّ ُْ : َِلَ يَرا َرُل فَرَ اَل

ِلَِِّه َّ ِ يرُ  ُِ ْبَ  ِمْ   َ  (( . بَراَ  : َفَجَعْلَ  يَرََِصدَّ ُِ َلراَة ِ َوَْْلُعََْ  اْلَع َُّ َََُّل َّ ُْْلََِِْ  ال ِْْب بِرْلِ نَي ِي ))  ال    ثَر
َِطَِِ   . ِه َّ َوَخَْاَِِْمِه َّ ِمْ  أَْب
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َََْْصارِيََِّ  - 5 ََ ا ََ  َُْسََِْ ُْ : أََمَََْرا  -رض  اهلل عنها  -َعْ  أُمِّ َعِبََّ ََِج ِي  - َْرْعِ  النَِّبَّ   -بَراَل َأْ  ُْنْ
َْاَِْ  َوَ َواِ  اْْلُُدوِر ِ َوأََمََ احلُْ  َْ َأْ  يَرْعَِاِْلَ  ُمَصلَّى اْلُمْسِلِمنيَ اْلِعََدْيِ  اْلَع ََّ . 

ََِج ا ََِّتَّ ُْنْ ََِج اْلِِْلََ ِمْ  ِخْدرَِها ِ  ََِّتَّ ُْنْ َم اْلِعَِد ِ  ْْ ََُج يَر ََْ  * َوِي َلْعا  : ُكنَّا ُْرْؤَمَُ َأْ  َْنْ ُْ ِ فَرََُلِرِّ حْلََُّ
 َُ َْ َْ  ِبُدَعا َِِهْم ِ يَر ِم َوطُْهَََْ ُ بَِِْلِِ ِِهْم ِ َوَيْدُع ْْ َر ََ َ ِلَل الَْ  . َْ  بَرَََك
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9 -  ََ َُ ُْ َعَلى َعْهِد َرُلرِْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  َعرا َِ ْمَس َخَسَع َُّ ا  ررررررررررفَرَِرَعَ  ُمَناِاير : َأ َّ ال
 ََ َم ِ َفَلِرَّ ْا ِ َوَْرَ دَّ ََِمُع َْ َ  ِ فَا اِمَع ََ  . َبَل َلَجَدا   َوَحلَّى أَْرَبَل رََكَعا   ِي رَْكَعَِرنْيِ ِ َوأَرْ ِ يُرَناِاي : الصَّالَة 
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ْا   - 2 َََْْصارِيِّ اْلَِْدرِيِّ  -َعْ  َأِك َمْسُع َ و ا ََ ْبِ  َعْم ُْ  ا  -ُعْ َِ : )) إ َّ  للَِّ  بَراَ  : بَراَ  َرُلر
ُُ ِ َوِإْرَُّهَمرا ال يَرْنَةِسَعاِ  لِ  ُِ اللَُّ  ِِبَِمرا ِعَِاَا ْمَس َواْلَ َمََ ليَرَِاِ  ِمْ  ليَاِ  اللَِّ  ِ ُُيَِّْ َُّ د  ِمْ  النَّاِس ال َِ ِْْ  َأ َم

َف َمرا بِ  ُِ ََِّتَّ يَرْنَل ْا  ْا ِ َواْاُع َها َشَْئ ا َفَصَل  . ُلْم ((ِ فَِنَ ا َرأَيْرُِْم ِمنرْ
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4 -  ََ َُ َُّمْ ربَ  -ا ررض  اهلل عنه -َعْ  َعا َِ ُِ ال ُْ : َخَسَع ِ َفَصلَّى َرُلُْ   ِْ  اللَِّ  رِد َرلُ رُس َعَلى َعهْ راَل
َْع ِ ُثَّ بَراَم ِ فََأطَ  :بِالنَّراِس  ِ  اللَّ  ََوَِّ   -اَ  اْلِ ََاَم رفََأطَاَ  اْلِ ََاَم ِ ُثَّ رََكَل ِ فََأطَاَ  الََُك َْ ُاوَ  اْلِ ََراِم ا َوُه
َْع  - ََوَِّ   -ُثَّ رََكَل ِ فََأطَراَ  الََُك ِْع ا َْ ُاوَ  الََُك َِ  ُثَّ َلَجَد ِ فََأطَرا َ  -َوُه َْا ِ ُثَّ فَرَعَل ِي الََّْكَع الَسُج

ِمَد اللَّ  َِ َُ النَّراَس ِ َف ْمُس ِ َفَةَب َُّ ُْ ال ََْلَّ َِ ِ َوَبْد  َْْصََ َُْخََ. ِمَِْل َمرا فَرَعَل ِي اَُوىَل ِ ُثَّ ا َ  َوأَثْرَن َعَلَِْ  ا
َُّْمَس َواْلَ َمََ ليَرَِاِ  ِمْ  ليَ  َِد  َوال حِلَََاِِْ  ِ فَِنَ ا َرأَيْرُِْم ِ ُثَّ بَراَ  : )) إ َّ ال ِْْ  َأ راِ  اللَِّ  ِ ال َُيِْسَعاِ  ِلَم

ْا اللَّ َ  ْا  ِ َ ِلَل فَاْاُع َُوا ِ َوَحَل ِرِّ ْا (( ِ ُثَّ بَ ِ وََك ُب َُ راَ  : )) يَ رررررررررررررررررَوََْصدَّ د  َأْغََر َِ ََ ُحَمَّد  ِ َواَللَِّ  َما ِمْ  َأ ا أُمَّ
َْ  َمرا َأْعَلُم ِمْ   ْْ َْرْعَلُم ََ ُحَمَّد  ِ َواَللَِّ  َل ُُ ِ أَْو َْرْاِيَ أََمُُِ  ِ يَرا أُمَّ ْلُِْم بَلِ اللَِّ  َأْ  يَرْاِيَ َعُِْد ِِ َال  َولَََِلَُِْْم  َلَض

 َكِِ ا  (( .
 . َوأَْرَبَل َلَجَدا   ((ِ * َوِي َلْعا  : )) فَاْلَِْلَمَل أَْرَبَل رََكَعا   
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َِيِّ  -3 ََْشَع ْمُس َعَلى َزَمراِ  َرُلِْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُمَْلى ا َُّ ُِ ال َُى  بَاَ  : َخَسَع ِ فَرَ اَم َفاِعا  ِ َُيْ
ََِّتَّ َأَْى اْلَمْسِجَد ِ فَر َ   ِ َُ َْ  السَّاَع ْا  ِ مَ ِ اَم رَأْ  َُْل ْع  َوُلُج أَيْرُُِ  يَرْعَعُلُ  ِي ا رَ رَفَصلَّى بَِأْطَِْ  ِبََام  ورُُك

َِْلُلَها اللَُّ   َحالة   د  َوال حِلَََاِِْ  ِ َوَلِل َّ اللَّ َ َبَط ِ ُثَّ بَراَ  : ))  إ َّ َهِ ُِ اآليَاِ  الَِِّت يُر َِ ِْْ  َأ ُْ  ِلَم  - : ال َُْل
ََلَّ  َِْلُلهَ  - َعاَّ َو ُِ ِِبَا عَِِ ريُر ُُ ِ فَِنَ ا َرأَيْرُِ را ُُيَِّْ َها َشَْئ  راَا َِ اللَِّ  ِ َوُاعَ  راْم ِمنرْ ْا إىَل ِ ْك  .ا َِِ  ِ َواْلِِْ َعارُِِ ((رفَافْرَاُع
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َََج النَِّبَ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َزْيِد ْبِ  َعاِحم  اْلَماِزِيِّ  - 9 َِ َيْدُعْ ِ  بَراَ  : َخ َل َ  إىَل اْلِ ِرْ ََّ َْ َيْسَِْسِ   ِ فَرَِر

ََاَ ةِ  َهََ ِفَِهَما بِاْلِ  ََ ُُ ِ ُثَّ َحلَّى رَْكَعَِرنْيِ ِ  ََّْ  رَِااَ  َِ  . َو
 * َوِي َلْعا  : إىَل اْلُمَصلَّى .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ َااِر اْلَ َضراِ  ِ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 2 َِ ِمْ  بَاب  َكراَ  ََنْ َم ا ُُْمَع ْْ َُال  َاَخَل اْلَمْسِجَد يَر : َأ َّ َر
ُْ  اللَِّ   َْ  اللَِّ   َوَرُل ُُ ِ فَاْلَِرْ ََِل َرُل َْاُ  ِ  بَا ٌَِم َُيُْب ََْم ُْ ا َْ  اللَِّ  ِ َهَلَل بَا َِم ا ِ ُثَّ بَراَ  : يَا َرُل

ُْ الَسُُِل ِ فَااُْع اللََّ  يُِ ِْرَنا  َََفَل َرُلُْ  اللَِّ   .َواْْرَ َبَع ُثَّ بَاَ  : )) اللَُّهمَّ َأِغِْرَنا ِ اللَُّهمَّ َأِغِْرَنا  ِ َيَدْي ِ  بَاَ  : فَر
نَرَنا َوبَرنْيَ َلْلل  ِم ْ ِ اللَُّهمَّ َأِغِْرَنا  َ  ِ َوَما بَرَرْ َِاب  َوال بَرَاَع  (( . بَاَ  َأٌَْس : َفال َواَللَِّ  َما َْرََ. ِي السََّماِ  ِمْ  َل

 َُ ُْ السََّمراَ  اْْرَِ َْلََّب را َْر َِْس ِ فَرَلمَّ ٌَ ِمُِْل الَِر اَب َِ ُْ ِمْ  َورَا َِِ  َل ُ  َوال َاار  . بَراَ  : َفبََلَع  .ِ ُثَّ أَْمَبََْ   ََ ْ بَرَْ
ٌل ِمْ  َ ِلَل اْلَِراِب ِي ا ُُْمَعَِ  َُ ْمَس َلِِْا  . بَراَ  : ُثَّ َاَخَل َر َُّ َِ ِ َوَرُلُْ  بَراَ  : َفال َواَللَِّ  َمرا َرأَيْرَنا ال  اْلُمْ ِِلَر

َْ  ال اللَِّ   ُُ ِ فَاْلَِرْ َِرَلُ  بَا َِما  ِ فَرَ اَ  : يَا َرُل ُْ الَسُُِل ِ فَااُْع بَا ٌَِم َُيُْب َْاُ  ِ َواْْرَ َبَع ََْم ُْ ا لَِّ  ِ َهَلَل
ُْ  اللَِّ   َََفَل َرُل َنا ِ اللَُّهمَّ َعَلى  ِ َيَدْي ِ  اللََّ  َيُِْسَلَها َعنَّا . بَراَ  : فَر َنا َوال َعَلَرْ َْالََرْ َِ ُثَّ بَاَ  : )) اللَُّهمَّ 

ََوْ  ِْ  ا ََاِب ِ َوبُُب َُّْمِس .                            اآلَكاِم َوالظِّ ُِ  ِي ال َنا ََّنْ َْ ُْ ِ َوَخََ َِ (( . بَاَ  : فَأَبْرَلَع َج َُّ ُِ ال َِ ِ َوَمَناِب ِاَي
ََوَُّ  ؟ بَاَ  : ال أَْارِي . َُُل ا َْ الََّ ُُ َأََْس ْبَ  َماِلل  : َأُه َِيٌل : َفَسأَْل  .)الظِّراب : الجبال الصغيرة(  بَاَ  َش
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ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 9 ِِ  بَاَ  : َحلَّى بَِنا َرُل َحالَة اْلَْْْ
  َ ٌَ بِِنَزاِ  اْلَعُدوِّ ِ َفَصلَّى بِاَلَِّ يَ  َمَعُ  رَْكَع ٌَ َمَعُ  ِ َوطَا ََِع ُْ طَا ََِع ِْ أَيَّاِمِ  ِ فَرَ اَم راَ  ِ  ِي بَرْع ََ ْا . َو ُثَّ َ َهُِ

))  َ َ  رَْكَع ُِ البَّا ََِعَِراِ  رَْكَع َ  ِ َوَبَض  . اآلَخَُوَ  ِ َفَصلَّى ِِبِْم رَْكَع
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ِْ  اللَِّ  َعْ  يَ  - 2 َِرْ   ِ َعمَّْ  َحلَّى َمَل َرُل َُ َحالَة َ اِ   اِيَد ْبِ  ُروَماَ  ِ َعْ  َحاِلِل ْبِ  َخَّْاِ  ْبِ  
ِِ  -الَِّبَاِع  َ  ِ - َحالَة اْلَْْْ َُ اْلَعُدوِّ ِ َفَصلَّى بِاَلَِّ يَ  َمَعُ  رَْكَع ا ََ َ  ِو ُْ َمَعُ  ِ َوطَا ََِع َ  ُحعَّ َُ  : َأ َّ طَا ََِع ُثَّ ثَرَِ

 ََ َُ اْلَعُدوِّ ِ َو ا ََ ْا ِو ْا ِ َفُصَع َْْصََُف ْا ََْْرُعِسِهْم ِ ُثَّ ا ََ ربَا َِما  ِ َوأَتََ َُْخََ. ِ َفَصلَّى ِِبِْم الََّْكَع َُ ا اَ ْ  البَّا ََِع
ْا ََْْرُعِسِهْم ِ ُثَّ َللََّم ِبِِ  اِلسا  ِ َوأَتََ ََ  َُ ُْ ِ ُثَّ ثَرَِ  .هو : سهل بن أبي َحْثَمة( )الذي صلَّى مع رسول اهلل  ْم .الَِِّت بَِ ََ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  - 4 َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ  ا اِب ََ ِْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ   َحالَة  بَاَ  : َشِهْدُ  َمَل َرُل
ِْ  اللَِّ   ِ ِِ اْلَْْْ  َِ  - َفَصَعْعَنا َحعَّنْيِ َخْلَف َرُل َل نَرَنا َوبَرنْيَ اْلِ ِرْ ََ النَِّبَ  -َواْلَعُدَو بَرَرْ َعا  ِ ُثَّ  وََكِرَّ ََْْا ْجَِ وََكِرَّ
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ِْا َوالصََّف الَّ فََ  . رََكلَ  َعرا  ِ ُثَّ اَْنََدَر بِالَسُج ِْع َوَرفَرْعَنا ْجَِ َعا  ِ ُثَّ َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  الََُك ِ ي يَِلَِ  ِ َوبَاَم َكْعَنا ْجَِ
را َبَضى النَِّبَ  َِ اْلَعُدوِّ ِ فَرَلمَّ َُ ِي ََنْ َْا ِ َوبَراَم الصََّف الَّ  الصََّف اْلُمَؤخَّ ِ ي يَِلَِ  : اَْنََدَر الصََّف الَسُج

ْا  ِْا ِ َوبَاُم َُ بِالَسُج ُم ِ ُثَّ رََكَل النَِّبَ  .اْلُمَؤخَّ ََ الصََّف اْلُمَ دَّ َُ ِ َوََْأخَّ َم الصََّف اْلُمَؤخَّ َعا   ُثَّ َْرَ دَّ َورََكْعنَرا ْجَِ
َع ََفَرْعَنا ْجَِ ِْع فَر ِْا ِ َوالصََّف الَِّ ي يَِلَِ  ِ ُثَّ َرَفَل َرْأَلُ  ِمْ  الََُك َ ا ِي  -ا  ِ ُثَّ اَْنََدَر بِالَسُج الَِّ ي َكراَ  ُمَؤخَّ

َِ اَُوىَل  َِ اْلَعُدوِّ ِ فَرَلمَّا َبَضى النَِّبَ  -الََّْكَع َُ ِي ََنْ َْا َوالصََّف الَِّ ي يَِلَِ  :  فَرَ راَم الصََّف اْلُمَؤخَّ الَسُجر
ِْا ِ َفَسَجُدوا ِ ُثَّ َللََّم النََِّب اَْنََدَر الصَّ  َُ بِالَسُج َعا  ِ  َف اْلُمَؤخَّ  . َوَللَّْمَنا ْجَِ

ََا َِِهمْ  ََُلُلْم َهُؤالِ  بِأَُم َِ اِبٌَ : َكَما َيْصَنُل  ََ  . * بَاَ  
ِِ َمَل النَِّبِّ  ََكََُُ ُمْسِلٌم بََِِماِمِ  ِ َو ََكََ اْلَُِةارَِي َطََفا  ِمْنُ  : َوَأَُّ  حَ * َ  َِ ِ  لَّى َحالَة اْلَْْْ ِي اْلَ ْاَوِة السَّاِبَع

 َغْاَوِة َ اِ  الَِّبَاِع  .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 حديث ا ( 04)  كتاُب الجنائِز - 3

َََة  -9 ِم الَِّ ي مَ  بَراَ  : َْرَعى النَِّبَ  َعْ  َأِك ُهََيْر ْْ َََج ِِبِْم إىَل اْلُمَصلَّى ِ النََّجاِش َّ ِي اْلََر راَ  ِفَِ  ِ َخ
ََ أَْربَعا    . َفَصفَّ ِِبِْم ِ وََكِرَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  َِ اِب ََ ُُ ِي الصَّفِّ الَّاِي ِ أَْو الَّاِل ِ  : َأ َّ النَِّبَّ  َعْ    . َحلَّى َعَلى النََّجاِش ِّ ِ َفُلْن
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ رَحلَّى َعَلى بَرْْب  بَرْعَد مَ  : َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 4 َعَلَِْ   ا ُاِفَ  ِ َفَلِرَّ
 . أَْربَعا  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  ََ َُ ََِْ َثالثَ  ُكعَِّ  ِي   : َأ َّ َرُلرَْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ َْاب  ََيَا ْ  رَِ أَثْر ِ لَََْس ِفََها  َ  بَِ
 . َبِمٌَص َوال ِعَماَمٌَ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيََِّ  - 5 ََ ا ُْ :   -رض  اهلل عنهرا  -َعْ  أُمِّ َعِبََّ ُْ  اللَِّ  بَراَل َنا َرُل ُْ ابْرَنُُِ   َاَخَل َعَلَرْ ُْفرََِّ نَي ُْر ِِِ 
ََ ِمْ  َ ِلَل  َعْلَ  ِي  –إْ  َرأَيْرُعَّ َ ِلِل  -فَرَ راَ  : )) اْغِسْلنَرَها َثالثا  ِ َأْو ََخْسا  ِ َأْو َأْكَِر َْ ِبَرا   َوِلْدر  ِ َوا

ْرا   ََِة َكراُف ْر   -اآلِخ ُُ ِ فَأَ  -أَْو َشَْئا  ِمْ  َكراُف ََْغَنا لَ َّا را فَر ُُ ِ فرَ فَِنَ ا فَرََْغُعَّ فَآِ َِّ  (( . فَرَلمَّ َْ  ْ َِ  َ اَ  :ْعبَاَْرا 
 . -َْرْعِ  إزَاَرُُ  -((  )) َأْشِعََْْرَها ِب ِ 

ع   َ  ))* َوِي رَِوايَ   . ((را َأْو َلِرْ
َها ((ِ * َوبَاَ  : )) اْبَدْأَ  ِبَََاِمِنَها  ِْ  ِمنرْ ُُْض َْاِضِل اْل  . َوَم

َُو   أَ * وَ  ََ بُر َعْلَنا َرْأَلَها َثالَث ََ ُْ : َو ََ بَاَل  .  َّ أُمَّ َعِبََّ
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َلِِِ  ِ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 6 ِِ ََ ِ إْ  َوبَرَل َعْ  رَا ٌَُل َواِبٌف ِبَعَََف َنَما َر بَراَ  : بَرَرْ
ََْبَصُِْ   ُُ ِبَِ  ُْ  اللَِّ  رفَرَ راَ  َرلُ  -أَْو بَاَ  : فََأْوَبَصُِْ   -فَر بَرنْيِ ِ َوال ر: )) اْغِسلُْ ْْ ُُ ِي ثَر ا   َوِلْدر  ِ وََكعِّنُْ

َُوا رَ  َِ ُمَلَِِّا  ((َُتَنِّبُُُْ ِ َوال َُتَمِّ َم اْلِ ََاَم ْْ َعُ  يَر  . ْأَلُ    فَِنَُّ  يُرِرْ
َهُ  ِ َوال َرْأَلُ  (( . َْ َُوا َو َ  : )) َوال َُتَمِّ  . )الَوَقص : كْسر الُعُنق( * َوِي رَِواَي

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيََِّ  -7 ََ ا ُْ : ُهََِنا َعْ  اْرَِِّاِع اْ ََنا َِِا وَلَْ يُرْعَاْم َعلَ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  أُمِّ َعِبََّ َنابَاَل  . َرْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 8 َ  ربَ  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر ْا بِاْ َِنازَِة   فَِنْرََّها إْ  َُْل َحاحلَِ َُِع َْْرَها اَ  : )) َأْل ُم ٌَ ُْرَ دِّ : َفَةَرْ
َُْْ  َعْ  رِبَاِبُلْم (( ٌَّ ََْضُع َُ  . إلََِْ  ِ َوِإْ  َُْل ِلَْ. َ ِلَل : َف

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة بْ  - 1 َُْنُدب  َعْ  َ ُ   ِ :  ََحلََُّْ َورَاَ  النَِّبِّ  بَا ِي َِْعاِلَها ُْ  . فَرَ اَم ِي َوَلِبَها ِ َعَلى اْمََأَة  َماَْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُمَْلى َعِِْد اللَِّ  ْبِ  بَرَْس   - 91 َِ ِ وَ  : َأ َّ َرُل َِ ِ َواحْلَالَِ  َِيٌ  ِمْ  الصَّالَِ  ابََِّ .َب َُّ  ال
 . )الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة(

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

99 -  ََ َُ َ  َرأَيْرنَرَها بَِأْرِ   : َلمَّا اْشََِلى النَِّبَ  ُْ بَرالَ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ َِْسا َِِ  َكِنََس  ََكََ بَرْع
 َُ َِ ِ يُرَ اُ  َِلَا : َمارَِي َُ َِ  -احْلََِ َُ ََ أََْرَِا أَْرَ  احْلََِ ََِِِ َِ ََ َوأَُم  ُْ أَُم َلَلَم ُِْسِنَها -وََكاَْ َوََْصاِويََ  َف ََكَََْا ِمْ  

ََفَ  ْْا َعَلى بَرْْبُِِ َمْسِجدا  ِ ُثَّ َحَُّْروا ِفَِ  رفَر َ  َرْأَلُ  ِ لَ ِفََها ِ فَر َُُل الصَّاِلُل بَرنَر اَ  : )) أُولَِئَل إَ ا َماَ  ِفَِهْم الََّ
ََاُر اْْلَْلِ  ِعْنَد اللَِّ  ((  . ِْْلَل الَصََْر ِ أُولَِئَل ِش

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ : بَ ربَ  ِعنها و  - 92 َْا ر: )) َلَعَ  اللَُّ  اْلََرهُ  - ِ  الَِّ ي َلَْ يَرُ ْم ِمْن ُ رِي َمََضِ  - ُْ  اللَِّ  راَ  َرلُ راَل
ََِِْْا َِِهْم مَ    َوالنََّصاَر. َْر َأ َد ((اَتََُّ وا بُرُِ َِ  . َسا

 َُُُ ََِز بَرِرْ ْْال َ ِلَل أُْب ُْ : َوَل َ  َأْ  يُرََّةَ  َمْسِجدا    * بَاَل ُِ ََ َأَُّ  ُخ  . َغَرْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْا   - 94 َْب ِ بَراَ  : )) لَََْس ِمنَّا َمْ  َضَََب اْْلُُدوَا ِ َوَش َّ اْ َُُ  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمْسُع
)) َِ  . َوَاَعا ِبَدْعَْ. اْ َاِهِلََّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 93 َهرا فَرلَرُ  ِب َاٌط ِ : )) َمْ  َشِهر بَراَ  : بَراَ  َرُلرُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ََِّتَّ ُيَصلَِّ  َعَلَرْ َد اْ ِنَرازََة 
ََِّتَّ ُْْدَفَ  فَرلَرُ  ِب َاطَراِ  (( . ِبَرَل : َوَمرا اْلِ  َاطَاِ  ؟ بَراَ  : ))  ِمُِْل اْ ََِرَلنْيِ    اْلَعِظََمنْيِ (( .َوَمْ  َشِهَدَهرا 

*  ُِ َُُُهَا ِمُِْل ُأ  د  (( .َوِلُمْسِلم  : )) َأْحَ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(29( 
 

 أحاديث + باب و حد ( 6)  كتاُب الزكاِة  - 4

ُْ  اللَِّ  ربَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   -9 َِل   اَ  : بَاَ  َرُل ََ نَي بَرَعَُِ   -ِلُمَعاِ  ْبِ   ِِ
َهُدوا َأْ  ال إَلَ  إالَّ اللَّ  -إىَل اْلَََمِ   ُْ ْئَِرُهْم : فَاْاُعُهْم إىَل َأْ  َي َِ ما  َأْهَل ِكَِاب  ِ فَِنَ ا  ْْ ُ  ِ : )) إَّرل َلَِْأِت بَر

 ُ ْ َْا   ِي   ِ ْا َلَل ِبَ ِللَ ِنْ  ُهْم َأطَاعُ اللَِّ  ِ فَ  َوَأ َّ ُحَمَّدا  َرُل فََأْخْبُْهْم : َأ َّ اللََّ  َبْد فَرَََ  َعَلَِْهْم ََخَْس َحَل
ْا َلل ِبَ ِلَل ِ َفَأْخْبُْهْم : َأ َّ اللََّ  َبْد فَرَََ  َعَلَِْهْم َحَدبَ  َ  ِ فَِنْ  ُهْم َأطَاُعر َل م  َولََرْ ْْ َ  ِ ُْرْؤَخُ  ِمْ  رُكلِّ يَر

ْا َلل ِبَ ِلَل ِ فَِنيَّ أَ  ََا َِِهْم ِ فَِنْ  ُهْم َأطَاُع َََا َعَلى فُرَ  ِْم   فَِنَُّ  رْغِنََا َِِهْم فَرُِر ََْة اْلَمْظُل َْاِلِِْم ِ َواَِّ  َاْع ََا ََِم أَْم اَك وََك
َجاٌب (( ِِ نَرَها َوبَرنْيَ اللَِّ    . لَََْس بَرَرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ  ربَاَ  : بَ  َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  - 2 ٌَ  اَ  َرُل َوال  ِ: )) لَََْس ِفََما ُاوَ  ََخِْس أََوا   َحَدَب
 ٌَ ٌَ (( ِِفََما ُاوَ  ََخِْس َ ْوا  َحَدَب َِ أَْوُل   َحَدَب  . َوال ِفََما ُاوَ  ََخَْس

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 َْ  اللَِّ   َأ َّ  َعْ  َأِك ُهََيْر ٌَ (( .ربَ  َرُل ََِلِ  َحَدَب  اَ  : )) لَََْس َعَلى اْلُمْسِلِم ِي َعِِْدُِ َوال فَر
َِ ِي الََِّبَِ  ((  . * َوِي َلْعا  : )) إالَّ زََكاَة اْلِعْب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 3 َِاٌر ِ َواْلَمْعِد ُ  : َأ َّ َرُلَْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َُ  َُ َِاٌر ِ َواْلِِئرْ َُ َِاٌر ِ َوِي  بَراَ  : )) اْلَعْجَماُ   َُ
 . )اْلُجبار : الَهَدر الذي ال شيء عليه . والعْجماء : الدابة( الََِّكاِز اْْلُْمُس (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ  بَ  َََة َعْ  َأِك ُهََيرْ  - 5 َل  ِ َوَخاِلُد  ُعَمََ  اَ  : بَرَعَ  َرُل َِ ِ َفِ ََل : َمَنَل اْبُ  ْجَِ َعَلى الصََّدَب
َْلَِِد ِ َواْلَعَِّاُس ا ِْ  اللَِّ   -ْبُ  اْل ُْ  اللَِّ   - َعَم َرُل َل   فَرَ اَ  َرُل ِ إالَّ َأْ  َكاَ   : )) َما يَرْنِ ُم اْبُ  ْجَِ

ُُ اللَُّ  ؟ َوأَمَّ فََأْغنَ َفِ  ا   ُُ ِي َلِِ ا َََِِس أَْارَاَعُ  َوَأْعَِاَا ِْ َْ  َخاِلدا    َوَبْد ا َِل اللَِّ  ِ َوَأمَّا ا َخاِلٌد : فَِنَُّلْم َْْظِلُم
 . ِهَ  َعَل َّ َوِمِْرُلَها (( فَ  اُس :اْلَعَِّ 

ُْ  اللَِّ   ُْ أَبَِِ  ا َشَعََْ  َأ َّ عَ : )) يَا ُعَمَُ ِ أَمَ  ُثَّ بَاَ  َرُل َُِل ِحنرْ  . ((؟ مَّ الََّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

نَرنْي  : َبَسَم ِي النَّاِس ِ َوِي ربَ   َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َزْيِد ْبِ  َعاِحم   - 6 ُِ َم  ْْ ْلِِ  يَر اَ  : َلمَّا أَفَاَ  اللَُّ  َعَلى َرُل
ْبُرُهمْ  َِ بُرُل َََْْصاَر َشَْئ ِ اْلُمَؤلََّع ُدوا ِي أَْْرُعِسِهْم روَلَْ يُرْعِط ا ََ ُهْم َما َأَحاَب النَّرإْ  َلَْ   ا  ِ َفَلأَْرَُّهْم َو اَس ِ  ُيِصِرْ

َََْْصاِر ِ َأَلَْ َفَةبََِرُهْم ِ فَرَ راَ  : )) يَ  ََ ا َُ ْدُكْم ُضالَّال  فَرُهَداُكمُ ا َمْع َِ ُ  اللَّ  ْم ُمَِرَعَِِّبنَي فَأَلََّعُلمُ اللَُّ  ِك ؟ وَُكنُِْ  َأ
َ  فََأْغَناُكُم اللَُّ  ِك ؟ (( . ُكلََّما بَر ْا : اللَُّ  َوَرلُ ِك ؟ َوَعاَل اَ  : )) َما ََيْنَرُعُلْم أَْ  رْلُُ  أََمَ  . بَ اَ  َشَْئا  ِ بَاُل

ْا : ال َْ  اللَِّ  ؟ (( بَاُل ْا َرُل ْلُُ  أََمَ  . بَرَُُِِْ ْئَِرَنا َكَ ا وََكَ ا ِ َأاللَُّ  َوَرُل َِ ْْ ِشْئُِْم َلُ ْلُِْم :  َ  أَْ   اَ  : )) َل ََْضْْ َْر
َُ النَّ  اِة َواْلَِِعِ  ِ َوَْ َيْ َه َُّ َْ  اُس بِال ََْْ   بالنَِّبِّ ْ َهُِ ُُ اْمََأ  ِمْ  ا ََُة َلُلْن ْْال اِلِْْج اِلُلْم ؟ َل َِ ْْ َصرإىَل ِر اِر ِ َوَل
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َََْْصاِر َوِشْعَِرَها رَلَلَل النَّ  ُُ َواِاَي ا َََْْصاُر ِشَعاٌر ِ َوالنَّ  .اُس َواِايا  َأْو ِشْعِا  َلَسَلْل َ  را ْْ اُس ِاثَاٌر ِ إَُّلْم َلَِرْلَ 
))  ِ ِْْي َعَلى احلَْْْ ََِّتَّ َْرْلَ  ََة  ِ فَاْحْبُوا   . بَرْعِدي أَثَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ) حديثان (باُب صدقِة الِفطِر  - 1

َِ   النِبَ اَ  : فَرَََ  ربَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  -9 ََ اْلِعْب  -أَْو بَاَ  : َرَمَضاَ   -َحَدَب
َِ َواَُْْرَِى ِك : َحاعا  ِمْ  ََتَْ  ِ أَْو َحاع ِ َعَلى ال ََّك ُس ِبِ  ِْْصَف ا  ِمْ  َشِع   . بَاَ  : فَرَعَدَ  النَّارَواحْلَُِّ َواْلَمْملُْ

 . َحاع  ِمْ  بُرٍَّ ِ َعَلى الصَِّ ِ  َواْلَلِِ ِ 
 . * َوِي َلْعا  : َأْ  ُْرَؤاَّ. بَرَِْل ُخَُوِج النَّاِس إىَل الصَّالةِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِ ََتَْ  ا  ِمْ  رَأْو َحاعِ َحاعا  ِمْ  َطَعام   ِ  النِبِّ اا ُْرْعِبََها ِي َزمَ راَ  : ُكنَّ ربَ  َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدِريِّ  - 2
 ُ  . ا  ِمْ  َزبَِرا  ِمْ  َشِع   ِ أَْو َحاعا  ِمْ  أَِبط  ِ أَْو َحاعرأَْو َحاع

اَ   ََ َُ فَرَلمَّا  ََ  ُمَعاِوَي ََاُ  ِ بَاَ  : أُ َو ا  ِمْ  َه ِ اَ ِ  السَّْم ْي ِ  اَر. ُمدَّ  . يَرْعِدُ  ُمدَّ
 ُ َُ َِ ُُ ُأْخ َُُ  َكَما ُكْن َِ  . * بَاَ  أَبُْ َلِعَد  : َأمَّا أََْا : َفال أَزَاُ  ُأْخ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 أبو ب ( 4أحاديث +  7)   ِكَتاُب الصَِّياِم - 5
 

َََة  - 9 ُْ  اللَِّ  ربَ  َعْ  َأِك ُهََيْر ْْم   اَ  : بَاَ  َرُل ِم يَر ْْ ْا َرَمَضاَ  ِبَص ُم َُلٌ  : )) ال َْرَ دَّ َمنْيِ إالَّ َر ْْ   ِ أَْو يَر
ما  فَرْلََُصْمُ  (( ُْم َحْْ  . َكاَ  َيُص

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 2 ُُ َرُلر ْع ُْ  : )) إَ ا رَأَيْرُُِمُُْ  بَراَ  :  َِ يَرُ ر
ْا ِ َوِإَ ا َرأَيْرُُِمُُْ فَأَْفِبَُوا ِ فَِنْ  ُغمَّ َعَلَُْلْم فَاْبُدُروا َلُ  (( ُْم  . َفُص

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 4  َ  (( بَراَ  : بَراَ  َرُل ِْر بَرَََك ُِ َُوا فَِن َّ ِي السَّ َِّ  . : )) ََْس
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُ  ِ عَ  اِلل  َعْ  َأَِْس ْبِ  مَ  - 3 ََْْا َمَل َرُلِْ  اللَِّ  رررربَ  ْ  َزْيِد ْبِ  ثَاِب َِّ ِ ُثَّ بَاَم إىَل  اَ  : ََْس
َ  الصَّالِة  ِْر ؟ بَاَ  : َبْدُر ََخِْسنَي لَي ُِ َََ اِ  َوالسَّ  . . بَاَ  َأٌَْس : بُرْلُ لَِاْيد  : َكْم َكاَ  بَرنْيَ ا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

5 -  ََ ََ ِ َوأُمِّ َلَلَم َُ ٌُ ركَ   : َأ َّ َرُلَْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعا َِ ُن َُ  َْ ِمْ  اَ  يُْدرُِكُ  اْلَعْجَُ َوُه
ْمُ  ِ َأْهِل ِ   . ُثَّ يَرْ َِِسُل َوَيُص

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(31( 
 

َََة  - 6 َْ َحا َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر مَ بَراَ  : )) َمْ  َِْسَ  َوُه ََِب ِ فَرْلَُِِمَّ َحْْ َا ر ٌَِم ِ َفَأَكَل أَْو َش ُ    فَِنَّنَّ
)) ُُ  . َأْطَعَمُ  اللَُّ  َوَلَ ا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 7 ُلٌْس ِعْنَد النَِّبِّ ربَ  َعْ  َأِك ُهََيْر َُ َنَما ََنُْ   ٌل ِ فَر َ  اَ  :  بَرَرْ َُ ُُ َر اَ  ََ اَ  : يَا َرُلَْ  اللَِّ  ِ رإْ  
ُُ ِ بَراَ  : )) َما  ُُ َعَلى اْمَََأِت ِ َوأََْا َحا ٌَِم  َللَ َهَلْل ُُ َأْهِل  ِي  -؟ (( بَراَ  : َوبَرْع َ  : َأَحِْ َوِي رَِواَي

ُْ  اللَِّ   َ فرَ  –َرَمَضاَ   َ  ُْرْعُِِ َها ؟ (( بَاَ  : ال . بَراَ  : )) فَرَهْل َْْسَِِبَُل َأْ  َُْصَْم  اَ  َرُل َُِْد َربَرَِ : )) َهْل 
َُِْد إْطَعاَم ِلِِّنَي ِمْسِلَنا  ؟ (( بَراَ  : ال . بَاَ  : َفَملَ رَشْهََْيِ  ُمََِِاِبَعنْيِ ؟ (( بَ  َ  اَ  : ال . بَاَ  : )) فَرَهْل 

َنا ََنُْ  َعَلى َ ِلَل ُأِتَ النَِّبَ ِ  النَِّبَ  بَاَ  : )) أَْيَ  السَّا َُِل ؟  –َواْلَعََُ  : اْلِمْلَُِل  -ِبَعََ   ِفَِ  ََتٌَْ  فَرَِرَرْ
َ  ِبِ  (( . فَر َ  َْ   ِّ َُُل : َعَلى أَفْرَ ََ مِ اَ  الََّ ر(( بَاَ  : أََْا . بَراَ  : )) ُخْ  َهَ ا ِ فَرََِصدَّ َْ  اللَِّ  ؟ فَر اَللَِّ   يَا َرُل

َها  َِيُد احلََََّْْرنْيِ  -َما بَرنْيَ البَرَِرَرْ ُ  أَفْرَ ََ ِمْ  َأْهِل بَرَِِْت  -ُي َل َرُلُْ  اللَِّ   .َأْهُل بَرَْ ِِ ََِّتَّ َبَدْ  أَْْرََابُُ  ِ  َفَض
 . ارة سود()الحرَّة : أرض تركبه حج ُثَّ بَاَ  : )) َأْطِعْمُ  َأْهَلَل (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 حديث ا ( 00)  باُب الصوِم في السَّفِر وغيرِه - 1
 

9 -  ََ َُ َ و  -ا ررض  اهلل عنه -َعْ  َعا َِ ََْلَلِم َّ : َأ َّ َِحَْاَة ْبَ  َعْم َِ ؟ ر: أََأحُ  اَ  لِلنَِّبِّ ربَ   ا ُْم ِي السََّع
َُ َفُصْم  -وََكاَ  َكَِِ  الصََِّاِم  - َُ فَأَْفِبَْ ((ِ بَاَ  : )) إْ  ِشْئ  . َوِإْ  ِشْئ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ِ َوال اْلُمْعِبَُ  اِفَُ َمَل النَِّبِّ راَ  : ُكنَّا ُْسَ ربَ  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 2 ُِ الصَّا َُِم َعَلى اْلُمْعِب فَرَلْم يَِع
 . َعَلى الصَّا َِمِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْرَااِ   - 4 َنا َمَل َرلُ ربَ  َعْ  َأِك الدَّ َْ َِ َرَمَضاَ   ِْ  اللَِّ  راَ  : َخََ ٍَّ َشِديد   -ِي َشْه َِ َكاَ    ََِّتَّ إ ْ  -ِي 
ُْ  اللَِّ   ِة احلََِّْ ِ َوَما ِفََنا َحا ٌَِم إالَّ َرُل ُُ َعَلى َرْأِلِ  ِمْ  ِشدَّ ُدَْا لََََضُل َيَد َِ ََ  َأ َِ  . َوَعُِْد اللَِّ  ْبُ  َرَوا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 3 اِب ََ ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ   َُال   بَاَ  : َكاَ  َرُل َِاما  َوَر َََأ. ِز َ  ِ فَر ِي َلَع
ْا : َحا ٌَِم . َبْد ظُلَِّل َعَلَِْ  ِ فَرَ اَ  : َِ (( بَاَ  : )) لَََْس ِمْ  اْلْبِّ  )) َما َهَ ا ؟ (( بَاُل  . الصََِّاُم ِي السََّع

َِ اللَِّ  الَِِّت َرخََّص َلُلْم ((وَ *   . ِلُمْسِلم  : )) َعَلَُْلْم ِبَُْخَص
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ  ا َمَل النَِّبِّ رُكنَّ بَراَ  :   ْبِ  َماِلل   َعْ  َأَْسِ  -5 اَ  : فَرنَرَاْلَنا ا َُِم ِ َوِمنَّا اْلُمْعِبَُ . بَرا الصَّ رَ َفِمنّ : ِي السََّع
ََُْا ظِ  َِر َِارٍّ ِ َوَأْك م   ْْ ُُ اْلِلسَ  ال  َمْناال  ِي يَر ِِ ْمَس بََِِدُِ . بَ راِ  ِ َوِمنَّ رَحا َُّ اَ  : َفَسَ َط الَصَّْاُم ِ را َمْ  يَرَِِّ   ال

ْا اََبْ : َوبَاَم اْلُمْعِبَُوَ   ْْا الََِّكاَب َِفَضََُب ََ ِ َوَلَ  ُْ  اللَِّ  ِنََ َُ اْلمُ : )) فَرَ راَ  َرُل َِ َ َه َْ ََ َم بِا ْْ  .((ْعِبَُوَ  اْلََر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(32( 
 

6 -  ََ َُ ُْ : كَ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُم ِمْ  َرَمَضاَ  ِ َفَمرا َأْلَِِبَُل َأْ  أَْبِضَ  ربَراَل ْْ ُْ  َعَل َّ الصَّ اَ  َيُل
 . إالَّ ِي َشْعَِا َ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

7 -  ََ َُ َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ            . اَ  :)) َمْ  َماَ  َوَعَلَِْ  ِحََاٌم َحاَم َعْنُ  َولََُِ  ((ربَ  :َأ َّ َرُل
ُ  أَبُْ َااُوا * َوأَ  ََ َْ  َوبَاَ  :ْخََ ْنَِل   َهَ ا ِي النَّْ ِر ِ َوُه َِ ُ  َأِْحََد ْبِ   ْْ  .ك رِض  اهللُ َعْن  ك  بَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ٌل إىَل النَِّبِّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 8 َُ اَ  َر ََ َْ  اللَِّ  ِ إ َّ  بَاَ  :  فَرَ اَ  : يَا َرُل
َها ؟ فَر َ  َ  ِ أَفَأَْبِضَِ  َعنرْ ُم َشْه ْْ َها َح ُْ َوَعَلَرْ َُ بَ اَ  :رأُمِّ  َماَْ ْْ َكاَ  َعَلى أُمَِّل َاْيٌ  َأُكْن َها ؟ (( )) َل اِضََُ  َعنرْ
َ  َأْ  يُرْ َضى (( َِ  . بَاَ  : َْرَعْم . بَاَ  : )) َفَدْيُ  اللَِّ  َأ

ِْ  اللَِّ   اَ ِ  اْمََأٌَة إىَل َرُل ََ  :  َ ُم َْْ ر  ِ رفَر َ  * َوِي رَِواَي ْْ َها َح ُْ َوَعَلَرْ َْ  اللَِّ  ِ إ َّ أُمِّ  َماَْ ُْ : يَا َرُل اَل
َها ُْم َعنرْ ْْ كَ  أَفََأُحر ُِ َل َهرا ؟ ((  اَ  َعَلى أُمِِّل َاْيٌ  فَرَ َضََِِِْ  ِ َأَكرا َ ر؟ فَرَ راَ  : )) أََرأَْي ُْ : يُرَؤاِّي َ ِلَل َعنرْ بَاَل

ِْم  َعْ  أُمِِّل ((  . َْرَعْم . بَاَ  : )) َفُص
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   َعْ  َلْهِل ْبِ  َلْعد  السَّاِعِديِّ  - 1 ْا الْ  )) بَاَ  : َأ َّ َرُل ُل ََ ال يَراَاُ  النَّاُس ِِبَْ   َما َعجَّ  ((. ِعْب
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ النرََّهاُر ِمْ  : )) إَ ا أَبْرََِل اللََُّْل ِمْ  َهُهَنا ِ وَ  بَاَ  : بَراَ  َرُلُْ  اللَِّ   َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 91 أَْابَر
 . َهُهَنا : فَرَ ْد أَْفَبََ الصَّا َُِم ((

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ  ربَ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 99 ْا : إََّل  اَ  : َْرَهى َرُل َِْحاِ  . بَاُل َعْ  اْل
 ُُ َْاِحُل . بَاَ  : )) إيِّ َلْس  . َوُأْلَ ى (( ِمِْرَلُلْم   إيِّ أُْطَعمُ ُْر

َُ ِ َوَأَُْس ْبُ  َماِلل   َُ َََة ِ َوَعا َِ ُُ أَبُْ ُهََيْر  . * َوَرَوا
َِ (( َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ : * َوِلُمْسِلم   َِ َْاِحْل إىَل السَّ َْاِحَل فَرْلَُر  . : )) فَأََيُلْم أَرَاَا َأْ  يُر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 أحاديث ( 8)  ِل الصَِّياِم َوَغْيِرِهَباُب َأْفَض - 2
 

َِو ْبِ  اْلَعاِص  - 9 ُْ  اللَِّ  بَر -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعْم ُْ  : َواَللَِّ   اَ  : ُأْخْبَ َرُل َأيِّ أَُب
َْم َّ اللَََّْل مَ  َْم َّ النرََّهاَر ِ َوََُب ُُ لَُ  : َبدْ رََُح ُُ . فَرُ ْل ُْ َُ َوأُمِّ  . فَر َ  ا ِع ْْ اَ  : )) فَِنََّل ال ربُرْلُُِ  ِ بَِأِك َأ

ََ أَيَّام   َِ َثالَث ْه َُّ َِ أَْمَِاِِلَا ِ َوَ ِلَل   َْْسَِِبَُل َ ِلَل   َفُصْم َوأَْفِبَْ ِ َوُبْم َوَنْ ِ َوُحْم ِمْ  ال ُْ ََ ِبَع فَِن َّ احلََْسَن
 : ُُ َِ (( . بُرْل ْه م افَِنيِّ أُِطَُ  أَْفَضَل ِمْ  َ ِلَل . بَ ِمُِْل ِحََاِم الدَّ ْْ ُُ :  راَ  : )) َفُصْم يَر َمنْيِ (( . بُرْل ْْ َوأَْفِبَْ يَر



(33( 
 

ما   ْْ ما  َوأَْفِبَْ يَر ْْ َْ أَْفَضُل   َ ِلَل ِحََاِم َااُوا  فَ فَِنيِّ أُِطَُ   أَْفَضَل ِمْ  َ ِلَل . بَاَ  : )) َفُصْم يَر ِ َوُه
 . )) ال أَْفَضَل ِمْ  َ ِلَل (( بَاَ  : فنيِّ أُِطَُ  أَْفَضَل ِمْ  َ ِلَل . ُُ :الصََِّاِم (( . فَرُ لْ 

ِم َأِخ  َااُوا  ْْ َ  َح ْْ َم فَر ْْ َ  : )) ال َح َِ  -* َوِي رَِواَي ْه ْْما  (( -َشْبََ الدَّ ما  َوأَْفِبَْ يَر ْْ  . ُحْم يَر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُّ الصَّ  ُْ  اللَِّ  راَ  َرلُ ربَراَ  : بَ وَعْن  ِ  - 2 َِ َُّ الصََِّاِم إىَل اللَِّ  ِحََراُم َااُوا ِ َوَأ َِ الِة إىَل اللَِّ  ر: )) إ َّ َأ
ُْم ثُرُلَُِ  ِ َويَرنَ اُم رَكراَ  يَرنَ  :َحالُة َااُوا  مروَكَ  .اُم ُلُدَلُ  رِْْصَف اللََِّْل ِ َويَرُ  ْْ ما  َويُرْعِبَُ يَر ْْ ُْم يَر  . ا  ((راَ  َيُص

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة َعْ  َأِك  - 4 َِى  بَاَ  : أَْوَحاِي َخِلَِل    ُهََيْر َ  ِ َورَْكَعَِتْ الَض َِ أَيَّام  ِمْ  ُكلِّ َشْه ِبَِالث  : ِحََاِم َثالَث
 . ِ َوَأْ  أُوََِْ بَرَِْل َأْ  أََْامَ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راِبََ ْبَ  َعِِْد اللَِّ  : أََْرَهى النَِّبَ رَ َعْ  ُحَمَِّد ْبِ  عَِّ  - 3 ََ  ُُ َ  بَراَ  : َلأَْل ْعَع ََ ِم يَ َعْ  حَ  اِا ْبِ   َِ ؟ رْْ ِم ا ُُْمَع ْْ
 . بَاَ  : َْرَعمْ 

 . : َوَربِّ اْلَلْعََِِ * َوزَاَا ُمْسِلٌم 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 5 ُُ اَ  :  َِ ربَ  َعْ  َأِك ُهََيْر َْم ريَر ُ   النَِّبَّ ْع َِ ِ إالَّ َأْ  َيُص َم ا ُُْمَع ْْ َِدُُكْم يَر َْم َّ َأ ُْ  : )) ال َيُص
)) ُُ ما  بَرْعَد ْْ َلُ  ِ أَْو يَر ما  بَرِرْ ْْ  . يَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6 -  ََ ْْىَل اْبِ  أَْزَه  بَاَ  : َشِهْد  اْلِعََد َمَل ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  -َواْ ُُ  َلْعُد ْبُ  ُعَِرَْد   - َعْ  َأِك ُعَِرَْد  َم
ُْ  اللَِّ   َماِ  َْرَهى َرُل ْْ ُم اآلَخَُ : َْْأُكلُ  فَرَ اَ  : َهَ اِ  يَر ْْ ُم ِفْبَُِكْم ِمْ  ِحََاِمُلْم ِ َواْلََر ْْ َْ  رَعْ  ِحََاِمِهَما : يَر

 . ِفَِ  ِمْ  ُُْسِلُلمْ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  - 7 َِ ِ َوَع ْ  بَاَ  : َْرَهى َرُل ِْ َِ َوالنَّ َمنْيِ : اْلِعْب ْْ ِم يَر ْْ الصَّمَّاِ   َعْ  َح
 َِ ِد ِ َوَعْ  الصَّالِة بَرْعَد الَصِِْل َواْلَعْص ِِ َْا ِْْب اْل َُُل ِي الِرَّ  . ِ َوَأْ  ََيَِِْبَ الََّ

ُ  ُمْسِلٌم بََِِماِمِ  .  ََ  * َأْخََ
َم فَرَ طْ  ْْ َََج اْلَُِةارَِي الصَّ  . * َوَأْخ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َهُ   بَاَ  : بَاَ  َرُلُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  - 8 َْ ما  ِي َلَِِِل اللَِّ  بَرعََّد اللَُّ  َو ْْ : )) َمْ  َحاَم يَر
َِيعا  ((   .َعْ  النَّاِر َلِِْعنَي َخ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 أحاديث ( 3)  باُب ليلِة الَقدِر - 3
َِاِب ا -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 ََاال  ِمْ  َأْح ََ اْلَ ْدِر ِي  لنَِّبِّ : َأ َّ ِر َل أُُروا لََرْ

َِ ِ فَرَ راَ  النَِّبَ  َََواِخ ِِْل ا َِ ِ َفَمْ  َكاَ   اْلَمَناِم ِي السَّ َََواِخ ِِْل ا َْاَطَأْ  ِي السَّ : )) أََر. ُرْؤيَاُكْم َبْد َْر
))  َِ َََواِخ ِِْل ا َََّها ِي السَّ َِ َِّيَها فَرْلَََِ َِ  . ُمَِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ َْ  اللَِّ   -ا ررض  اهلل عنه -َعْ  َعا َِ َِ ِمْ  الْ ربَ  َأ َّ َرُل ِْْْ ََ اْلَ ْدِر ِي اْل َل َِ اَ  : )) ََتَََّْوا لََرْ ُْ َع
)) َِ َََواِخ  . ا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ركَ   َْ  اللَِّ  ر: َأ َّ َرلُ  َعْ  َأِك َلِعَد  اْْلُْدرِيِّ  - 4 َِ ا ُْ اَ  ِ رْوَلِط ِمْ  َرَمضَ اَ  يَرْعَِِلُف ِي اْلَع
َِيَ   ُْ َد. َوِع ِْ َُ إ َل ُْ لََرْ ََِّتَّ إَ ا َكاَْ َِِها ِمْ  اْعَِِلاِفِ   -فَاْعََِلَف َعاما  ِ  َِ َُُج ِمْ  َحَِِ َُ الَِِّت َُيْ َل  -َوِهَ  اللََّرْ

ََ بَ  َََواِخ ََ ا ُْ ُُ    اَ  : )) َمْ  اْعََِلَف َمِع  فَرْلََرْعَِِلْف اْلَع ِْْسَُِرَها ِ َوَبْد َرأَيْرُِِ   فَرَ ْد أُرِي ََ ِ ُثَّ ُأ َل ُِ اللََّرْ َهِ 
ْهَ  َِِها ِ فَاْلَِِمُس َِ َََواخِ رَأْلُجُد ِي َمرا   َوِطني  ِمْ  َحَِِ َِ ا ُْ ْهَ را ِي اْلَع َ  (( . َفَمَبََِ  رَِ ِ َواْلَِِمُس ا ِي ُكلِّ ِوْْ

َِ ِ وََكراَ  اْلَمْسجِ  َل نَ السََّمراُ  ِْْلَل اللََّرْ ََْكَف اْلَمْسِجُد ِ فَأَْبَصََْ  َعَرْ َِيأل  ِ فَر َْ  اللَِّ  رُد َعَلى َع َوَعَلى  اَي َرُل
َِي َ  ُْ َد. َوِع ِْ َُ اْلَماِ  َوالبِّنِي ِمْ  ُحِِْل إ َهِِِ  أَثَر ِرْ ََ . 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 4)  باُب االعتكاِف - 4
 9-  ََ َُ َِ   : َأ َّ َرُلَْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ َِ ِمْ  َرَمَضاَ  ِ  َكاَ  يَرْعَِِلُف ِي اْلَع َََواِخ ا

ُ  بَرْعَدُُ  َُ ََلَّ ِ ُثَّ اْعََِلَف أَْزَوا ُُ اللَُّ  َعاَّ َو َْفَّا  . ََِّتَّ َْر
اَ  َمَلاَُْ  الَِّ ي اْعََِلَف ِفَ ِ  ِ يَرْعَِِلُف ِي ُكلِّ َرَمَضا َ  :َكاَ  َرُلُْ  اللَِّ   * َوِي َلْعا   ََ  . فَِنَ ا َحلَّى اْلَ َداَة 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ ُل النَِّبَّ  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ َِّ ََ ُْ ُْر َْ ُمْعَِِلٌف ِي  : أَْرََّها َكاَْ ٌْ ِ َوُه ا َِ َِ َوِهَ  
ُِْجََِِتَا : يُرَناِوُِلَا َرْأَل ُ اْلَمسْ   . ِجِد ِ َوِهَ  ِي 

َِ اِاَْْسا ِ  ََ َُ إالَّ حِلَا َ  : وََكاَ  ال َيْدُخُل اْلَِرَْ  . * َوِي رَِواَي
  َ ََ  : * َوِي رَِواَي َُ ُْ ربَ  -رض  اهلل عنها  -َأ َّ َعا َِ َِي َِ َواْلَم ََ ا َِ َُ لِْل ََْاُخُل اْلَِرَْ  ُُ ُْ : إْ  ُكْن َفَما  ِِفَِ   اَل

 .َأْلَأُ  َعْنُ  إالَّ َوأََْا َمارٌَّة 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُُ : يَ  َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 4 َْ  بَاَ  : بُرْل ُُ ََْ ْرُ  ِي اْ َاهِ ا َرُل لَ اللَِّ  ِ إيِّ ُكْن َِ أَْ  أَْعَِِلَف لََرْ َ  ِلََّ
ما   - ْْ َ  : يَر ََاِم . بَ  -َوِي رَِواَي ِِ بَِنْ رَِك (( ا َ ِي اْلَمْسِجِد احلَْ  . : )) َفَأْو
 *  َ َل ْْما  وال لََرْ ُْ الَََواِة يَر  . وَلَْ َيْ ُكَْ بَرْع
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3 -  ُِ ََ بِْن ُْ : َكاَ  النَِّبَ  -رض  اهلل عنها  -ََُِ ٍّ  َعْ  َحِعََّ ثْرُُِ   بَراَل َِدَّ ُمْعَِِلع ا ِ فَأََْرَُُِْ  أَُزوُرُُ لََْال  ِ َف
َُ ِ فَرَ اَم َمِع  لََِرْ ِلَِِ   ُُ ََْْرَ ِل ََ ْبِ  َزْيد  روَكَ  -ِ ُثَّ ُبْم ََ  -اَ  َمْسَلنُرَها ِي َااِر ُأَلاَم َُالِ  ِمْ  ا َْْصاِر َفَمََّ َر

َْ  اللَِّ   ََُِ ٍّ (( : )) َعَلى رِْلِلُلَما اَ  النَِّبَ رَأْلَََعا ِ فَر َ  فَرَلمَّا َرأَيَا َرُل  ُُ َُ بِْن . فَرَ اال :  . إْرََّهرا َحِعََّ
َِي ِمْ  اْبِ  لَاَم ََمََْ  َْبَاَ  ََيْ َُّ اَ  اللَِّ  يَرا َرُلَْ  اللَِّ  . فَرَ راَ  : )) إ َّ ال َِ َِ ُلِْ ُُ َأْ  يَرْ ِ  َ ُِ ِم ِ َوِإيِّ َخ . الدَّ

َّا  (( . أَْو بَاَ  : )) َشَْئا  (( ِْبُلَما َش  . ِي بُرُل
َ  : أَْرَّهَ  ُْ ِعْنَدُُ ر* َوِي رَِواَي َث َِدَّ َِ ِمْ  َرَمَضاَ  ِ فَرَِ َََواِخ َِ ا ُْ اَ ْ  َْرُاوُرُُ ِي اْعَِِلاِفِ  ِي اْلَمْسِجِد ِي اْلَع ََ ا 

ُُ ِ فَرَ اَم النَِّبَ  َ ِل ُْ َْرنرْ َ  ِ ُثَّ بَاَم ُْ بَاَب اْلَمْسجِ  َلاَع ََِّتَّ إَ ا بَرَلَ  .  َلَلَمََ  ِد ِعْنَد بَاِب أُمِّ َمَعَها يَرْ ِلُِرَها ِ 
 ُُ  .ُثَّ  ََكََُُ ِبَْعَنا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 باب ا ( 00)  كتاُب الحجِّ - 6
 يثان (حد) باُب المواقيِت - 1

َْ  اهلِل  :  - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّراس   -9 ََْهرِل الْ   َأ َّ َرُلر  َُ َِ َِوبَّر َعر َِ : َ ا احْلَُلَرْ  َمِدينَر
 َُّ ََْهِل ال ََ رَو َع ِْ ََْهِل ُنَْ  ِاِم : ا ُْ ََْ  اْلَمنَرازِِ  رَو ََْهرِل اْلَََمر ِد  : بَر ى َعلَرَِْه َّ َوِلَمرْ  أََْر َِلُر َّ . ك ُهر َّ ِ  : يَرَلْملَرَم رَو
َََة  ِ ِ َّْ  أَرَاَا احلَْجَّ وَ  ِه َّ ِمْ  َغ ِْ  ََ  ِاْلُعْم ََ ِمْ  َملَّ ََِّتَّ َأْهُل َملَّ أَ ِ  َُ ْْ َُْ  َأ َِ  .ك َوَمْ  َكاَ  ُاوَ  َ ِلَل : َفِمْ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 2 َِ ِمررْ  ِ ي ربَرر َأ َّ َرُلرر اَ  : )) يُِهررَل َأْهررُل اْلَمِدينَرر
 َُّ َِ ِ َوَأْهُل ال َع َِ ِ َوَأْهُل راحْلَُلَرْ َع ِْ َْ   رُنَْ اِم ِمْ  ا ُْ  (( .  د  ِمْ  بَر

 (( . َل َأْهُل اْلَََمِ  ِمْ  يَرَلْمَلمَ راَ  : )) َوُمهَ بَ  َْ  اللَِّ  ر: َوبَرَلَ ِ  َأ َّ َرلُ  اللَّ ِ  َعِْدُ اَ  ربَ * 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 4) الُمْحِرُم من الثياِب ُسَبْلَي ما – 2
ررال  بَرا َ  : -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعرْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمرََ  - 9 َُ َُِم ِمررْ   : َأ َّ َر رر ِْ َْ  اللَّررِ  ِ َمرا يَرْلررَُِس اْلُم يَررا َرُلرر

ُْ  اللَّرررِ   َِْس ِ َوال  اْلُ ُمرررصَ يَرْلرررَُِس  ال)) :  الِرََِّررراِب ؟ بَررراَ  َرُلررر ََا ََاِويالِ  ِ َوال اْلَِرررر ررر ِ َوال اْلَعَمرررا ََِم ِ َوال السَّ
ررٌد ال َيَِررُد َْرْعلَررنْيِ فَرْلََرْلررَِْس ُخعَّررنْيِ  َِ َِ ِ إالَّ َأ َوْلََرْ َبْعُهَمررا َأْلررَعَل ِمررْ  اْلَلْعَِرررنْيِ ِ َوال يَرْلررَِْس ِمررْ  الِرََِّرراِب  ِ اْْلَِعررا

ََاٌ  أَْو َوْرٌس (( . َشَْئا  َمسَُّ  زَ   ْعَع
ُِ اْلَمَْأَُة *   َوال َْرْلَِِس اْلُ عَّاَزْيِ  (( . َِولِْلَُِةارِيِّ : )) َوال َْرْنَِِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   بَاَ  : - رض  اهلل عنهما -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس    - 2 ُُ َرُل ْع َِ   :   ِبَعََفَا ُُ  َمرْ  َلَْ )) َُيُْب
َِِم (( . َيَِْد إزَارا  فَرْلََرْلَِْس ل َيَِْد َْرْعَلنْيِ فَرْلََرْلَِِس اْْلُعَّنْيِ ِ َوَمْ  َلَْ  ِْ  ََاِويَل لِْلُم

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(36( 
 

ِْ  اللَِّ   - رض  اهلل عنهما -ْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ عَ   - 4 ََ َرُل َْرَل  )) : : َأ َّ َْرْلََِِ لَِرَََّْل اللَُّهمَّ لَِرَََّْل ِ لَِرَّ
َِيَل َلَل (( .  ََ َلَل َواْلُمْلَل ِ ال َش َِيَل َلَل لَِرَََّْل ِ إ َّ احلَْْمَد َوالنرِّْعَم  ال َش

َْرررلَ  ُد اللَّرررِ  بْرررُ  ُعَمرررََ يَاِيرررُد ِفََهرررااَ  : وََكررراَ  َعِْرررربَرر*  َْرررَل لَِرَّ َُ بََِرررَدْيَل ِ َوالََّْغَِررراُ  إلََْرررَل  : ك لَِرَّ ررر َوَلرررْعَدْيَل ِ َواْْلََرْ
 َواْلَعَمُل ك .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة   - 3 ُْ  اللَّررِ   َعررْ  َأِك ُهََيْررر َِ َأْ  َُْسرراِفََ  بَرراَ  : بَرراَ  َرُلرر ِم اآلِخرر ْْ : )) ال َيَِررَل الْمررََأَة  ُْرررْؤِمُ  بِاَللَّررِ  َواْلََررر
 . )) ٌَ ََْم ُِ َ  إالَّ َوَمَعَها  َل م  َولََرْ ْْ  َمِس ََة يَر

ْْم  إالَّ َمَل ِ ي َحََْم  (( . ِي َلْعِا اْلَُِةارِيِّ : ))وَ *   َُْساِفَُ َمِس ََة يَر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث و حد) باُب الِفْدَيِة - 3
َََة   - 9 ُِ بْررِ  ُعْجرر ُُ إىَل َكْعر َلْسرر ََ ُْ ِيَّ  َِعرْ  َعِْررِد اللَّرِ  بْررِ  َمْعِ ررل  بَراَ  :  َِ ؟ فَرَ رراَ  : َْرَالَرر  َفَسرأَلَُِْ  َعررِ  اْلِعْديَر

  َ َ   َِخاحَّ ِْ  اللَّرِ   َِوِهَ  َلُلْم َعامَّ ُُ إىَل َرُلر ْل ِهر   ِحُِ َْ َُ َعلَرى َو ُُ أَُر. ) فَرَ راَ  : َِواْلَ ْمرُل يَرَِرنَراثَر ) َمرا ُكْنر
َل بَرَلَغ بِرَل َمرا أََر.  ََ َْ ُُ أَُر. ا َْْهرَد بَرلَرَغ بِرَل َمرا أََر.  –اْل َِْرُد َشراة  ؟ (( –أَْو َمرا ُكْنر ُُ : ال  َأ فَرَ راَ  :  ِفَرُ ْلر

ََ َمَساِكنَي ِ ِلُللِّ ِمْسِلني  ِْْصَف َحاع  فَ  )) ََ أَيَّام  ِ أَْو َأْطِعْم ِلَِّ  (( . ُصْم َثالَث
ُْ  اللَِّ  *  َ  : فََأَمََُُ َرُل ََ أَيَّام  . َوِي رَِواَي َْم َثالَث َ  ِ أَْو يُرْهِدَي َشاة  ِ أَْو َيُص ََبا  بَرنْيَ ِلَِّ  َأْ  يُْبِعَم فَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديثان) َةكََّم ِةَمْرباُب ُح - 4
َ و -ْيل  َعْ  َأِك ُشََ   - 9 َْْيلِرِد بْرِ  َعْمر َِو بْرِ  َلرِعَِد بْرِ  اْلَعرر: َأَّرُ  بَر  –اْْلُاَاِعر ِّ اْلَعرَدِويِّ  ُخ  -اِص راَ  لَِعْمر

 ََ ر َعُ  اْلُِرُعرَْث إىَل َملَّ َْ يَرِرْ ُْ  اللَّرِ   : -َوُه ْْال  بَراَم بِرِ  َرُلر َثَل بَرر ردِّ َِ ََِمرُ  َأْ  ُأ ِم  ا َْرَ ْ  ِل أَيَرَهرا ا ْْ اْل َرَد ِمرْ  يَرر
َد اللََّ  َوأَثْرَن  اْلَعِِْل : نَي ََْللََّم ِبِ  : َأَُّ  ِحَِ ِِ َناَي ِ  ُُ بَرْلِب ِ َوأَْبَصََُْْ  َعَرْ  ُثَّ بَراَ  : ِ  َعَلَْ ِ َفَسِمَعُِْ  أُُ َْاَي ِ َوَوَعا

َََّمَها اللَُّ  َْرَعاىَل ِ وَلَْ َُيََِّْمَها النَّاُس  َِ  ََ َِ : َأْ  َيْسرِعَل ِِبَرا  ِ)) إ َّ َملَّ ِم اآلِخر ْْ َِئ  يرُرْؤِمُ  بِاَللَّرِ  َواْلََرر َفال َيَِرَل الْمر
ََة   ٌد َْرََخََّص ِبِ َِاِ  َرلُ  َِاما  ِ َوال يَرْعِضَد ِِبَا َشَج َِ ْلُ  ِ اللَِّ   ْ ِ رفَِنْ  َأ ْلِِ  رفَرُ  ِ  ْا : إ َّ اللََّ  َبْد أَِ َ  ِلََُلر

َ  ِمْ  َْرَهار   ِوَلَْ يَْأَ ْ  َلُلْم  َا أُِ َ  ِل َلاَع ََْمِس  َِوِإَّنَّ ََْمَِِهرا بِرا ُِ َم َك ْْ ََْمُِرَهرا اْلََرر ُِ راِهُد  ِ فَرْلََُِرلِّرغِ َوَبْد َعاَاْ   َُّ ال
)) َُ ََِك  اْلَ ا َِر  ُشرََْيل  : َمرا بَراَ  لَرَل ؟ بَراَ  : أََْررا َأْعلَرُم بِرَ ِلَل ِمْنرَل يَرا أَبَرا ُشرََْيل  ِ إ َّ احْلَرَََم ال يُِعَررُ  . َفِ َرَل 

َ   .ِ َعاِحَا  ِ َوال فَارَّا  ِبَدم   وأصللها فلي  )اْلَخْربة "بالخاء المعجمة والراء المهملة" : قيل اْلِجناية ، وقيلل : التُّهملة ، َوال فَارَّا  ِِبَََْب
 . سرقة اإلبل ، قال الشاعر : الخارُب اللصُّ يحب الخاربا(

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّرِ   - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ  َعِِْد اللَِّ  بْرِ  َعَِّراس    - 2 ََ  - بَراَ  : بَراَ  َرُلر ر َم فَررِِْل َملَّ ْْ )) ال  : -يَرر
 ٌَ َهرراٌا َوََِّْرر َِ َََة بَرْعررَد الَعررِِْل ِ َوَلِلررْ   ِْْعَُوا  ِِهْجرر ََ :  (( .َوِإَ ا اُْلررُِرْنِعََُْتْ فَررا رر َم فَرررِِْل َملَّ ْْ إ َّ َهررَ ا اْلَِرلَررَد )) َوبَرراَ  يَررر
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َم َخَلَ  السَّ  ْْ َََّمُ  اللَُّ  يَر ََْرَ  َِ َْاِ  َوا َِ  َِم ِم اْلِ ََاَم ْْ َِ اللَِّ  إىَل يَر ََاٌم ِِبََُْم َِ  َْ رد   ِفَرُه َِ ََ َوِإَُّ  َلَْ َيَِلَّ اْلِ َِاُ  ِفَرِ  
َ  ِمرْ  َْرَهرار   َِ  ِ بَرِْلِر  ِ وَلَْ َيَِرلَّ ِل إالَّ َلرراَع ِم اْلِ ََاَمر ْْ َِ اللَّررِ  إىَل يَرر ََاٌم ِِبََُْمر ر َِ  َْ َُ ال يرُ  :فَرُهرر ُْْكُ  ِ َوال يُرنَرعَّرر ْعَضررُد َشر

ُُ ِ َوال يَرْلَِِ ُط لُْ بََُِ  إالَّ َمْ  َعََّفَرَها  َْ  اللَِّ  ِ إالَّ اِاْ ِخرََ (( َوال ُُيَِْرَلى َخالُُ  َِحَُْد   . فَرَ اَ  اْلَعَِّاُس : يَا َرُل
ِِْتِْم . فَرَ اَ  :  ََ )) فَِنَُّ  لَِ َِْنِهْم َوبُرَُ  .)الَقْين : الحدَّاد( .  (( إالَّ اِاْ ِخ
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 ( حديث و حد) يجوُز قتُلُه باُب ما - 5  
9 -   ََ ررر َُ َْ  اللَّرررِ   -رضررر  اهلل عنهرررا  -َعرررْ  َعا َِ بَررراَ  : )) ََخْرررٌس ِمرررْ  الررردََّوابِّ ُكَلُهررر َّ فَاِلرررٌ  ِ  : َأ َّ َرُلررر

ُْر (( . ُُ اْلَعُ  ََاُب ِ َواحلَِْدأَُة ِ َواْلَعْ ََُب ِ َواْلَعْأرَُة ِ َواْلَلْل  يُرْ َِرْلَ  ِي احلَََِْم : اْلُ 
َْاِل َ    . أة : بكسر الحاء وفتح الدال مهموز()اْلِحدَ  ِي احلِْلِّ َواحلَََِْم (( . * َوِلُمْسِلم  : )) ِبَ ِِْل ََخِْس فَر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 8) باُب دخوِل مكَة وغيِرِه - 6
َْ  اللَِّ   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل    - 9 را َْرَاَعرُ   : َأ َّ َرُل َُ ِ فَرَلمَّ ََ َعراَم اْلَعرِِْل ِ َوَعلَرى َرْأِلرِ  اْلِمْ َعر ر َاَخَل َملَّ

ٌَُل  ُُ َر اَ  ََ ِ َِ ُُ (( . فَرَ اَ  : ))ِ فَرَ اَ  : اْبُ  َخَبل  ُمَِرَعلٌِّ  بَِأْلَِاِر اْلَلْعَِ  اُبْرُِرلُْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ  :  - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ   - 2 َِ  َأ َّ َرُلرر ََ ِمررْ  َكررَدا   ِ ِمررْ  الَِّنََّرر رر َاَخررَل َملَّ
َِ الَسْعَلى . َََج ِمْ  الَِّنََّ اِ  ِ َوَخ َِ  اْلُعْلََا الَِِّت بِاْلَِْب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُ ِ َوُأَلرر ُْ  اللَّررِ  رَاَخررَل َرُلرر بَررراَ  : - اررضرر  اهلل عنهمرر -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 4 َُ بْررُ  َزيْررد  راْلَِرَْرر ِ  اَم
ْا َعلَررَِْهْم اْلَِرررَوُعَِْمررَوبِرررالٌ  ِ  ََ ِ فَررَأْغَلُ  رر َِ ُُ أَوََّ  َمررْ  َوَ َ  ِ ابَ راُ  بْررُ  طَْل ْا : ُكْنرر رر ُِ ررا فَرَِ ُُ بِررالال  ِ  ِفَرَلمَّ فَرَلِ َرر

ُْ  اللَِّ   َْاْيِ  اْلَََماََِْرنْيِ . َفَسأَلَُِْ  : َهْل َحلَّى ِفَِ  َرُل  ؟ بَاَ  : َْرَعْم ِ بَرنْيَ اْلَعُم
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ  : َعْ  ُعَمََ  - 3 َِْا َأَُّ   ََْلر َِ ا َعرُل  ِفَرَ ِرَّلَرُ  اَ  إىَل احلََْجر َجرٌَ ِ ال َُْضرََ َوال َْرنرْ َِ ََْعلَرُم َأَّرل  َوبَراَ  : إيِّ 
ُُ النَِّبَّ  ْْال َأيِّ َرأَْي  . يُرَ ِرُِّلَل َما بَرِرَّْلُِلَ  ِ َوَل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّررِ   بَراَ  : - رضرر  اهلل عنهمرا -َعرْ  َعِْرِد اللَّررِ  بْرِ  َعَِّراس    - 5 ررا بَرِدَم َرُلر ََ  َلمَّ ر ابُُ  َملَّ َِ اَ  فَرَ رر َِوَأْحر
َْ  : إَّررُ  يَرْ ررَدُم َعلَررَُْلْم  ررَُِك ُْ ََِب  َوفْرردٌ اْلُم ُهْم ُِحَّررى يَرِْرر ََ ِ َوَأْ   فَررَأَمََُهْم النَّررِبَ  َِوَهنَررِرْ َْاَط الَّالثَرر ََْشرر ْا ا َُْملُرر َأْ  يَر

ََْشَْاَط ُكلََّها : ْا ا َُْمُل ْا َما بَرنْيَ الََْكنَرنْيِ ِ وَلَْ ََيْنَرْعُهْم َأْ  يَر ُُ  إالَّ اِابْرَ اُ  َعَلَِْهْم . ََيْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 6 ُُ َرُلرر رر - بَرراَ  : َرأَيْرر ِِ ََ رر إَ ا  -نَي يَرْ ررَدُم َملَّ
ََْلََْا  ُِ  -اْلَِرَلَم الََْكَ  ا ََ َأْشَْاط   . -أَوََّ  َما َيبُْ َُ َثالَث  َُيُ
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َِ النَّرررِبَ  بَرراَ  : - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َعَِّررراس    - 7 ََْااِع َعلَررى بَعِررر   ِ  طَررا َِ الْرر رر َِجَّ ِي 
َج   .َيْسَِِلُم الََكْ  ِْ  . )اْلِمْحَجن : عصا محنيَّة الرأس( َ  ِبِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ إالَّ  َلَْ أََر النَّررررِبَّ  بَررراَ  : - رضررر  اهلل عنهمرررا -َعرررْ  َعِْرررِد اللَّرررِ  بْرررِ  ُعَمررررََ  - 8 الررررََْكنَرنْيِ َيْسرررَِِلُم ِمرررْ  اْلَِرَْررر
 . اْلَََماََِْرنْيِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 أحاديث ( 4) باُب التَّمتُِّع - 7
َََة   - 9 َِ ْبِ  ِعمْ  -َعْ  َأِك َْجْ َِ ؟ فَرَأَمََِي ِِبَرا ِ َوَلرأَلَُِْ   بَاَ  : -الَضَِِع ِّ ََاَ  َْْص َع ُُ اْبَ  َعَِّاس  َعْ  اْلُمِرْ َلأَْل

ٌََة ِ أَْو َشاٌة ِ أَْو ِشٌَْك ِي َام   ُاوٌر ِ أَْو بَرَ  ََ  . َعْ  اِْلَْدِي ؟ فَرَ اَ  : ِفَِ  
*  ُُ َْها ِ فَِنْم َُِه ُُ ِي  ِبَاَ  : وََكاَ  َْاٌس َك ََأَْي ٌَ  فَر ٌَ ُمَِرَ ِرَّلَر َعر َُوٌر ِ َوُمِرْ ر رجٌّ َمِرْ َِ َْْساْا  يُرَناِاي :   .اْلَمَناِم : َكَأ َّ إ

ثَرُِْ   َِدَّ ُُ اْبَ  َعَِّاس  َف َُ  .فَأََْرَْ َُ َأِك اْلَ اِلِم  ! فَرَ اَ  : اللَُّ  َأْكَِر  .  ُلنَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَِّ   بَاَ  : -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ   - 2 ََِة إىَل  ََتَََِّل َرُل ََْااِع بِاْلُعْم َِ اْل َِجَّ  ِي 

َِ  َِوَأْهَد. ِ احلَْجِّ  َع ُْ  اللَِّ   َِفَساَ  َمَعُ  اِْلَْدَي ِمْ  ِ ي احْلَُلَرْ ََِة ِ ُثَّ َأَهلَّ بِاحلَْجِّ ِفَ  َوَبَدأَ َرُل  َأَهلَّ بِاْلُعْم

 

ِْ  اللَّررِ   ََِة إىَل احْلَررجِّ ِ َفَلرراَ  ِمررْ  النَّرراِس َمررْ  َأْهررَد. ِ َفَسرراَ  اِْلَرر فَرََِمَِّررَل النَّرراُس َمررَل َرُلرر  ي ْدَي ِمررْ  بِرراْلُعْم
 َِ َع ُهْم َمْ  َلَْ يُرْهدِ  ِاحْلَُلَرْ ُْ  اللَِّ   . َوِمنرْ َمْ  َكاَ  ِمرْنُلْم َأْهرَد. ِ فَِنَّرُ  ال َيَِرَل )) بَاَ  لِلنَّاِس :  فَرَلمَّا َبِدَم َرُل

رُ   َِجَّ رَّتَّ يَرْ ِضرَ   َِ ََُم ِمْنرُ   ر َِ َْ  فَرْلََبُرفْ ِ َوَمرْ  َلَْ َيُلرْ  َأْهرَد.  ِِمرْ  َشرْ     ََْوِة ِ َوْلَُرَ صِّر ُِ َوبِالصَّرَعا َواْلَمر بِاْلَِرَْر
ِلْل ِ ُثَّ لَُِِهلَّ بِاحلَْجِّ َوْلَرُ  ِْ ََ أَيَّ  ْهِد ِ َفَمْ  َلَْ َيَِْد َهْدي راَوْلََ رَل إىَل َأْهلِرِ  رفَرْلََُصْم َثالَث ََ َ  إَ ا َر َع . ((ام  ِي احلَْجِّ َوَلرِرْ

ُْ  اللَِّ   َِ َرُل نَي بَ  َفبَا ِِ ََ رى  ِِدَم َملَّ َُ رِِْل ِ َوَم ِ  ِمرْ  السَّ َْا ََ َأْط َُّ َثالَث َواْلَِرَلَم الََْكَ  أَوََّ  َشْ    ِ ُثَّ َخ
َ  ِ َورََكَل  ُِ  -أَْربَرَع َْاَفُ  بِاْلَِرَْ نَي َبَضى َط َِ فَ  لرلَّمَ  ِعْنَد اْلَمَ اِم رَْكَعَِرنْيِ ِ ُثَّ  - ِِ ََ َْْصر َِ اربَرفَ فَرَأَْى الصَّرَعا ِ  ِ ا

رُ  ِ َوََنَررََ هَ  َِجَّ رَّتَّ َبَضررى  َِ ََُم ِمْنررُ   رر َِ ِ  ِ ُثَّ َلَْ ََيْلِرْل ِمررْ  َشرْ     َْا ََ َأطْرر َع ََْوِة َلرِرْ َِ بِالصَّرَعا َواْلَمرر رر ِْ َم النَّ ْْ  ِْديَرُ  يَررر
ََُم ِمْنررُ  ِ َوفَرَعررَل ِمِْررَل َمررا فَرَعرر رر َِ ررلَّ ِمررْ  ُكررلِّ َشررْ     َِ ُِ ِ ُثَّ  َِ بِاْلَِرَْرر ُْ  اللَّررِ  َوأَفَرراَ  َفبَررا : َمررْ  َأْهررَد.  َل َرُلرر

 . َلاَ  اِْلَْدَي ِمْ  النَّاسِ وَ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -   ََ ْعَص َِ ْا ِمرْ  اْلُعْمرََ  - َزْوِج النَِّبِّ  -َعْ   لَر َِ َْ  اللَِّ  ِ َما َشْأُ  النَّراِس  ُْ : يَا َرُل وَلَْ َتَِرلَّ  ِ ةِ أَْرََّها بَاَل
َُ ِمْ  ُعْمَََِْل  ْْ ََِّتَّ َأَْنَََ (( . فَرَ اَ  : ))؟ َأ َل  ِِ  إيِّ لََِّْدُ  َرْأِل  ِ َوبَرلَّْدُ  َهْدِي  ِ َفال َأ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُِصررنْي   - 3 ََاَ  بْررِ   َِ ِي ِكَِرراِب اللَّررِ   بَررراَ  : –رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  ِعْمرر َعرر َُ اْلُمِرْ ُْ ليَرر فَرَعَعْلَناَهررا َمررَل  َِْرَالَرر
ِْ  اللَِّ   ََِّتَّ َماَ   َرُل َها  َْلٌ  َُيََُِّمَها ِ وَلَْ يَرْنَ  َعنرْ ٌَُل بََِ  ِوَلَْ يَرْناِْ  بُر   . ْأِيِ  َما َشا َ بَاَ  َر



(39( 
 

َُ : يُرَ اُ   اْلَُِةارِيَ  بَا َ *   .   إَُّ  ُعَم
َِ  :َوِلُمْسررِلم  *  َعرر َُ اْلُمِرْ ُْ ليَرر ََ احْلَررجِّ  -َْرَالَرر َعرر ُْ  اللَّررِ   -يَرْعررِ  ُمِرْ ََ  ِ َوأََمَََْررا ِِبَررا َرُلرر ٌَ َْرْنَسررُ  ليَرر ُثَّ َلَْ َْرْنرراِْ  ليَرر

َِ احلَْجِّ  َع ُْ  اللَِّ  ِ ُمِرْ َها َرُل  . ََِّتَّ َما َ  وَلَْ يَرْنَ  َعنرْ
  *. ُُ  َوَِلَُما ِبَْعَنا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 5) باُب الَهْدي - 8
9 -   ََ َُ ُْ : - رض  اهلل عنها -َعْ  َعا َِ ُُ َبال ََِد َهرْدِي  بَاَل أَْو بَرلَّرْدُْرَها  -َها َوبَرلَّرَدَها ُثَّ َأْشرعَََ   النَّرِبِّ فَرَِرْل
-  ُِ ََُم َعلَ  ُِثَّ بَرَعَ  ِِبَا إىَل اْلَِرَْ َِ َِ ِ َفَما  الا َوأَبَاَم بِاْلَمِديَن ِِ  . َِْ  َشْ ٌ  َكاَ  َلُ  
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ ُْ : - رض  اهلل عنها -َعْ  َعا َِ  . َمََّة  َغَنما    النَِّبَ َأْهَد.  بَاَل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة   - 4 َ  ِ فَرَ اَ  : : َأ َّ َِْبَّ اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر َُال  َيُسُْ  َبَدَْ َها ((. بَاَ  : إ َرَأ. َر ٌَ . )) ارَْكِرْ ْرََّهرا َبَدَْر
َها ))  : بَا َ  َُ النَِّبَّ (( ارَْكِرْ ََأَيْرُُِ  رَاِكَِرَها ِ ُيَساِي  . . فَر
َها : َوِي َلْعا  *  َِ ِ أَْو الَّاِلََِِ : )) ارَْكِرْ  (( . - أَْو َوَْيَلَ  -َويْرَلَل  ِبَاَ  ِي الَّاََِْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -   ُ مِ   النَّرِبَ أََمرََِي  بَراَ  : َعْ  َعِل ِّ ْبِ  َأِك طَاِل ِْ َ  بَِل َْم َعلَرى بُْدِْرِ  ِ َوَأْ  َأََْصردَّ ِْاَهرا َأْ  أَبُر ُل َُ َهرا َو
َها َشَْئ ا  لََِِّها ِ َوَأْ  ال أُْعِبَ  ا َْاَّاَر ِمنرْ َِ  َوبَاَ  : ََنُْ  ُْرْعِبَِ  ِمْ  ِعْنِدْا . .َوَأ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِرْ   بَاَ  :َعْ   - 5 َُ ََ  زِيَاِا ْبِ   ُُ ابْرَ  ُعَمر َََهرا  بَردْ  َرأَْي َِ َُرل  بَرْد أََْراَد َبَدَْرَِرُ  ِ فَرَن ابْرَعِْرَهرا  : فَرَ را َ  .أََْرى َعلَرى َر
ََ ُحَمَّد    ِبََاما  ُمَ َََّدة    .  ُلنَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث و حد) باُب الُغْسِل للُمْحِرِم - 9
نَرررنْي  : َأ َّ َعِْررَد اللَّررِ  بْررَ  َعَِّرر - 9 ُِ ََ  ِ اس  رَعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ   ََْر بْررَ  َُمَََْمرر َْاِ  ِ َواْلِمْسرر فَرَ رراَ  ابْررُ   ِاْخَِرَلَعررا بِرراََبْر

َُِم َرْأَلرُ   ِْ َُْر : ال يَرْ ِسرلُ رَوبَر َِعَِّاس  : يَرْ ِسُل اْلُم َُِم َرْأَلرُ  . بَر اَ  اْلِمْسر ر ِْ َعَِّراس  إىَل َأِك اَ  : فََأْرَلرَلِ  ابْرُ  راْلُم
 ََ ََْْرنْيِ فَرَْ  ِ ارِيِّ رَْْصررأَيَررَْب ا ْدُْررُ  يَرْ َِِسررُل بَرررنْيَ اْلَ رر ْْب   -ََ َُ بَِِررر َْ ُيْسررَِر اَ  : َمررْ  رررررررفَر َ  َِفَسررلَّْمُ َعَلَْررِ   -َوُهرر

 ُ ْ نَرررنْي  ِ أَْرَلررَلِ  إلََْررَل ابْررُ  َعَِّررراس  ِ َيْسررأَُلَل : َكَْررَف َكرراَ  َرُلرر ُِ  اللَّرررِ   َهررَ ا ؟ فَرُ ْلررُ : أََْررا َعِْررُد اللَّررِ  بْرررُ  
رَّتَّ بَرَدا ِل َرْأُلرُ   يَرْ ِسلُ  َِ  ِ ُُ ِْْب ِ َفبَْأطَرَأ ُُ َعلَرى الِرَّر ََْضرَل أَبُرْ أَيَرَْب يَرَد ٌَِم ؟ فَر َْ ُحْر اَ  ِاَْْسرا   رُثَّ بَر َِرْأَلُ  َوُه

 ُْ َُ َعَلَِْ  اْلَماَ  : ُاْحُِ َُّ َعَلى َرْأِلِ   .َيُص رَََّك َرْأَلرُ  بَََِديْرِ  ِ فَأَبْرَِرَل ِ ُثَّ َفَص ُثَّ بَراَ  : َهَلرَ ا  ِِِبَِمرا َوأَْابَررََ َِ
 .  يَرْعَعلُ  َرأَيْرُُِ  
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 *  َ َُْر البْرِ  عَ  :َوِي رَِوايَر )القرنللان : العملودان اللللذان ُتَشلدُّ فيهمللا الخشلبة التللي ُتعلَّللُق  . َِّرراس  : ال أَُمارِيرَل أَبَردا  فَرَ راَ  اْلِمْسرر
 .  عليهما الَبكرة(

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث ا 00) باُب َفْسِخ الحجِّ ِإلى الُعْمَرِة - 11
ر - 9 ََ َِ بْرِ  َعِْرِد اللَّرِ  رَعْ   ابُر َأَهرلَّ النَّرِبَ  :اَ  ربَر -رضر  اهلل عنهمرا  -اِب َِ رد  ِ ُ  بِراحلَْجِّ رَوَأْح َِ َولَرََْس َمرَل َأ

ََ النَِّبِّ  ُهْم َهْدٌي َغَرْ ََ ِ َوَبِدَم َعِل َ  ِمنرْ َِ ُُ ِبَِ رفَر َ  ِِمْ  اْلَََمِ   َوطَْل َِ النَّرِبَ  ِ ا َأَهلَّ بِرِ  النَّرِبَ راَ  : َأْهَلْل فَرَأَم
  َْابَُ  : َأْ  َي َِ ْهَ َأْح ْا ِ إالَّ َمرْ  َكراَ  َمَعرُ  اِْلَردْ رَعُل َُوا َوَيَِلَر ْا ُثَّ يُرَ صِّر ْفُر ََة  ِ فَرََُب ْا : َْرْنبَلِرُ  إىَل ا ُعْم ُي ِ فَرَ راُل
َِ  ِمن   َِي َمرا اْلرَِْدبرَ )) اَ  : رفَر َ  فَرَِرَلَغ َ ِلَل النَِّبَّ  !.ِدَْا يَرْ ُبَُ رَو ََكَُ َأ ُُ ِمرْ  أَْمر ْْ اْلرَِرْ َِرْل ُُ لَر َُْ  َمرا َأْهرَدْي

 ُُ َلْلررر ِْ ََ ْْال َأ َّ َمعِررر  اِْلَرررْدَي  ررر(( ِ َولَررر َِ َُ ر. َو ررر َُ ُْ َعا َِ رررََ أَْرََّهرررا َلَْ َْبُرررْف  ِاَض ُِ اْلَمَناِلرررَل ُكلََّهرررا ِ َغَرْ فَرَنَسرررَل
 ُِ ُِ  ِبِاْلَِرَْرر ُْ بِاْلَِرَْرر ررا َطُهررََْ  َوطَافَرر َْ  اللَّررِ  ِ ربَرر ِ فَرَلمَّ ُْ : يَررا َرُلرر ْ ْرَ اَل ْْبَلِررُ  ِِبَررجٍّ ْنبَِلُ رر ََة  ِ َوَأ ؟. َ  ِِبَررجٍّ َوُعْمرر

ََُج َمَعَها إىَل الِرَّْنِعَمِ  َ  : َأْ  َُيْ  فَاْعََِمََْ  بَرْعَد احلَْجِّ . . فََأَمََ َعَِْد الََِّْحَِ  ْبَ  َأِك َبْل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -   َ رراِب ََ ِْ  اللَّررِ   بَررراَ  : َعررْ   َْررَل بِرراحلَْجِّ  بَررِدْمَنا َمررَل َرُلرر ُْ  : لَِرَّ ُْ  اللَّررِ  . َوََنْررُ  َْرُ رر ِ  فََأَمَََْررا َرُلرر
ََة    . َفَجَعْلَناَها ُعْم
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ابُرر ُْ  اللَّررِ  ربَررِدَم َرُلرر بَررراَ  : - اررضرر  اهلل عنهمرر -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َعَِّرراس   - 4 َِ رررَوَأْح َِ  َِ  ََ رَاِبَعرررُ  َحَِِ
ْا : يَ  ََة  . فَرَ اُل َْها ُعْم َْ  اللَِّ  ِ َأَي احلِْلِّ ؟ بَاَ  : رفََأَمََُهْم َأْ  ََيَْعُل  احلَِْل ُكَلُ  (( .)) ا َرُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُ ْبُ  َزْيد   - 3 راِلٌس  -َعْ  ُعََْوَة ْبِ  الَابَرْ ِ بَاَ  : ُلِئَل ُأَلاَم ََ ُْ  اللَّرِ    : -َوأََْا  رنَي  َكَْرَف َكراَ  َرُلر ِِ َيِسرُ  
َد َفْجَْة  َْصَّ  ِبَاَ  : َكاَ  َيِسُ  اْلَعَنَ   . َاَفَل ؟ ََ  .)الَعَنق : انبساط السير ، والنَّصُّ : فوق ذلك( .  فَِنَ ا َو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّرر : - رضرر  اهلل عنهمررا - َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َعْمررََو - 5 ََْااِع  ِ  َأ َّ َرُلرر َِ الْرر رر َِجَّ ْا َفجَ  َِوبَررَف ِي  َعلُررر
َُْْ  . فَرَ ررررا َ  رررلٌ  َيْسررأَُل َُ َْ  : َر ُُ بَرِْرررَل َأْ  أَْ بَرررَل ؟ بَررر َلَْ َأْشرررُع َلْ رر َِ َََج ِ اْ بَررْل  : ))اَ  رَف ررر َِ ررراَ  ل(( َوال  ََ َُ ِ . َو َخررر
 َْ َُْ  بَرِْرَل َأْ  أَْرِمرَ  ؟ بَراَ  : فَرَ اَ  : َلَْ َأْشرُع ر َِ ََجَ  ِ اْرمِ  )) فَرَن ر َِ َم َوال  (( َوال  َمئِر   َعرْ  َشرْ    بُردِّ ْْ . َفَمرا ُلرِئَل يَر
ََ إالَّ بَاَ  :  َََج (( .ِ افْرَعْل )) ُأخِّ َِ  َوال 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْا   ْبِ  يَاِيَد النََّةِع ِّ : عْ  َعِِْد الََِّْحَ ِ  - 6 َِجَّ َمَل اْبِ  َمْسُع ََةَ  َِأَُّ   ُُ َرَمرى ا َْْمر َصرََا    فَررََل َِ رََ. ِبَسرِِْل  اْلُلِرْ
ْْاِلَ ِ  َُ َعْ  َيَسارُِِ ِ َوِمن  َعْ  ََيَِِنِ  . ُثَّ بَاَ  : َهَ ا َمَ اُم الَِّ ي ُأ ََِة َفَجَعَل اْلَِرَْ ْرَُة اْلَِرَ   . ُْ َعَلَِْ  ُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َْ  اللَِّ   - رض  اهلل عنهما -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 7 لِِّ رنيَ  : َأ َّ َرُل َِ رْم اْلُم َِ . ((  بَراَ  : )) اللَُّهرمَّ اْر
َِي َ  ْا : َواْلُمَ صِّ َْ  اللَِّ  . بَاَ  :  ِ بَاُل لِِّ نيَ )) يَا َرُل َِ ْم اْلُم َِ َِيَ   (( اللَُّهمَّ اْر ْا َواْلُمَ صِّ َْ  اللَّرِ  . ِ . بَاُل يَرا َرُلر

َِي َ )) بَاَ  :   (( . َواْلُمَ صِّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

8 -  ََ َُ ُْ  - رض  اهلل عنها -َعْ  َعا َِ َجْجنَرا َمرَل النَّرِبِّ  : بَالَر َِ  َِ ر ِْ َم النَّ ْْ ُْ َحرِعَََُّ  ِفَأََفْضرَنا يَرر اَضر َِ  ِ َف
ٌْ . بَرر فَرَأرَاَا النَّررِبَ  ررا َِ َِ َْ  اللَّررِ  ِ إْرََّهررا  ُُ : يَررا َرُلرر ررُل ِمررْ  َأْهلِررِ  . فَرُ ْلرر َُ َِيررُد الََّ َهررا َمررا ُي اِبَسررُِرَنا  )) اَ  :رِمنرْ َِ َأ

َْ  اللَِّ  ِ بَالُ (( ِهَ  ؟  َِ ْا : يَا َرُل ِْ َم النَّ ْْ ُْ يَر ْا )) بَاَ  :. أَفَاَض َُ  (( .  اُْخَُ
ْلَ ى  َلْعا  : بَاَ  النَِّبَ  َوِي *  َِ َِ ؟ ِ: )) َعْ ََ. ِ  ِْ َم النَّ ْْ ُْ يَر َِي)) ِبََل : َْرَعْم . بَاَ  :  ((َأطَاَف ِْْع  .(( فَا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ ِ بَراَ  :  - رضرر  اهلل عنهمرا -َعرْ  َعِْرِد اللَّررِ  بْرِ  َعَِّراس   - 1 َُ َعْهرِدِهْم بِاْلَِرَْرر َْ  لِخرر إالَّ أُِمررََ النَّراُس َأْ  َيُلر
ِْ  َأَُّ  ُخعِّفَ   . َعْ  اْلَمَْأَِة احْلَا َِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّرِ  رْأَ َ  اْلَعَِّ راْلَِ  بَراَ  : - اررض  اهلل عنهم -ََ رِد اللَِّ  ْبِ  ُعمَ رَعْ  عَِْ  - 91 ُِ َرُلر  اُس ْبُ  َعِْرِد اْلُمبَّلِر
ِل ِلَ ايَِِ ِ  َْ ََ لَََاِلَ ِمن  ِ ِمْ  َأ َُ ِبَلَّ  . ِ فََأِ َ  َل ُ  َأْ  يََِِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُهَمررا  َْجَررَل النَّررِبَ  بَرراَ  : َوَعْنرر ُ  -99 ررَدة  ِمنرْ ِِ رراِ  ك ِِبَْمررل  ك ِ ِلُلررلِّ َوا َُ َِِب َواْلِع َ  ِبَرررنْيَ اْلَمْ رر وَلَْ ُيَسررِِّْل  بِنبَاَمرر
نَرُهَما ِ َوال َعلَ  ُهَما بَرَرْ َدة  ِمنرْ ِِ َِ َوا  .ى إْث

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديثان) باُب الُمْحِرِم يْأكُل من صيِد الحالِل - 11
َََْْصارِيِّ  - 9 َْ  اللَِّ  :  َعْ  َأِك بَرَِاَاَة ا را   َأ َّ َرُل ََّ ا َِ َََج  ْا َمَعرُ  ِ َخ ر َُ ُهْم  َِفَةََ َ  ِمرنرْ َِ طَا ََِعر  -َفَصرََ

رَّتَّ َْرْلَِِ ر َ )) َوبَراَ  :  -فِرَِهْم أَبُرْ بَرَِرراَاَة  َِ  ِ َِ رر ِْ َل اْلَِ ِِ َِ ِ  (( ُخررُ وا َلرا رر ِْ َل اْلَِ ِِ ْا . فََأَخررُ وا َلرا ََُف َْْصرر را ا فَرَلمَّ
ْا ُكلَ  ََُم ِْ َِْم ُهْم ِ إالَّ أَبَا بَرَِاَاَة َأ أل  فَرِرَ  َِلَْ َُيْ ِْ َنَما ُهْم َيِس ُوَ  إْ  َرأَْوا ُِحََُ َو َِ  َِرْ َمَل أَبُْ بَرَِاَاَة َعَلى احلُُْم َِ  َف

َها أََْاَْا   ِ َْ  ؟ ِفَرَعَ ََ ِمنرْ َُِمر َمْلنَرا َمرا بَِ رَ   !فَرنَرَاْلَنا فََأَكْلَنا ِمْ  حلَِْمَها . ُثَّ بُرْلنَرا : أََْْأُكرُل حَلْرَم َحرَْد  ِ َوََنْرُ  ُحْ َِ َف
َْ  اللَّرِ   ِ ِمرْ  حلَِْمَهرا ُُ َعرْ  َ لِرَل ِ فََأْارَْكنَرا َرُلر َهررا ِ أَْو  )) فَرَ راَ  : ِ َفَسرأَْلَنا ََُُ َأْ  ََيِْمرَل َعَلَرْ رٌد أََمر َِ ِمرْنُلْم َأ

َها ؟ ْا : ال . بَاَ  :  (( . َأَشاَر إلََرْ ْا َما بَِ َ  ِمْ  حلَِْمَها)) بَاُل  (( . َفُلُل
َ  : بَاَ  :*   .اْلَعُضَد ِ فََأَكَلَها فَرُ ْلُ : َْرَعْم . فَرَناَوْلُُِ  (( َهْل َمَعُلْم ِمْنُ  َشْ ٌ  ؟  )) َوِي رَِواَي

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ اللََِِّْر ِّ  - 2 َّاَم ََ ُِ ْبِ   رََّا   َأَّرُ  َأْهرَد. إىَل النَّرِبِّ :  َعْ  الصَّْع ُِ ِْ َْ ِِحَرارا  َو َْاِ   َوُهر َْاَّاَ   -بِراََبْر  -أَْو بِر
ُُ َعَلَِْ   ِهِ  فَرََاَّ َْ ٌَُم (( . )) بَاَ  :ِ فَرَلمَّا َرَأ. َما ِي َو ُِ ُُ َعَلََْل إالَّ َأَّا  َُاَّ  إَّا َلَْ َْر
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َل ِِحَار  ك : َوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  *  َْ  . ك ِر
 .ك ِش َّ ِِحَار  ك : َوِي َلْعا   *
 . )َوْجه الحديث : أنه ظنَّ إنما ِصيد ألجله ، والُمْحِرم ال يأكل ما ِصيد ألجله( . َعُجَا ِِحَار  ك" : َوِي َلْعا  * 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أبو ب 9حديثان + ) كتاُب البيوِع - 7
ِْ  اللَِّ   - رض  اهلل عنهما -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 َُالِ  ِ َفُلرَل  َعْ  َرُل َأَُّ  بَاَ  : )) إَ ا َْرَِاَيَل الرََّ

ررُدُُهَا اآلَخررََ  َِ َُ َأ َعررا  ِ أَْو ُُيََرِّرر ُهَمررا بِاْْلََِرراِر َمررا َلَْ يَرَِرَعََّبَررا وََكاَْررا ْجَِ ررد  ِمنرْ ِِ َُ  ِفَرََِِايَرَعررا َعلَررى َ لِررَل  َِوا رر ََ فَرَ ررْد َو
 (( . اْلَِرَْلُ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رراَام   - 2 ِِ ِلررَِم بْررِ   َِ ُْ  اللَّررِ   َعررْ   أَْو بَرراَ  :  -: )) اْلَِرَرَِّعرراِ  بِاْْلََِرراِر َمررا َلَْ يَرَِرَعََّبَررا  : بَرراَ  : بَرراَ  َرُلرر
ْرَِك َِلَُما ِي بَرَِْعِهَما  -ََِّتَّ يَرَِرَعََّبَا  َُ بَرَِْعِهَما ِفَِنْ  َحَدبَا َوبَرَرََّنا ُب ُْ بَرَََك  (( . َوِإْ  َكََِما وََكَ بَا حَُِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 01) ُنِهَي عْنُه مَن البيوِع باُب ما - 1
َْ  اللَّررِ   َعررْ  َأِك َلررِعَد  اْْلُررْدرِيِّ  - 9 بَررُ  بِرراْلَِرَِْل : َوِهررَ   كَْرَهررى َعررْ  اْلُمَنابَررَ ِة   : َأ َّ َرُلرر ْْ ررِل ثَر َُ َُْح الََّ طَرر

َُِل بَرَِْل َأْ  يُرَ لَُِِّ  ِ أَْو يَرْنُظََ إلََِْ   َِ  ك ِإىَل الََّ ِْْب َوَْرَهى َعْ  اْلُمالَمَس  . " ال يُرْنَظَُ إلََْ ِ ك َلْمُس الِرَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ْْا الََْكَِراَ  ِ َوال يَِِرْل بَرْعُضرُلْم َعلَرى برَ  : َأ َّ َرُل ْ  بَراَ  : )) ال َْرَل َّر  َِْرِل بَرْعر
ْا  ُُ ََ اِضرٌَ لَِِراا   َِوال َْرَنا َِ ََْيِ   َِوال َُْصرََوا اْل َرَنَم  َِوال يَِِرْل  َْ ِِبَرْ ِ النَّظَر  -بَرْعرَد َأْ  ََيُْلَِرَهرا  -َوَمرْ  ابْرَِاَعَهرا فَرُهر

 (( . ِإْ  َرِضََرَها أَْمَسَلَها ِ َوِإْ  َلِةَبَها َراََّها َوَحاعا  ِمْ  ََتَْ  
َْ بِاْْلََِاِر َثالثَا  (( .َوِي *   َلْعا  : )) ُه

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   : - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 4 َِ  َأ َّ َرُلرر َِررِل احْلََِرلَرر َِ وََكرراَ   -َْرَهررى َعررْ  بَرَْررِل 
 َِ َُ :  -بَرَْعا  يَرََِِايَرُعُ  َأْهُل اْ َاِهِلََّ َُُل يَرَِِْاُع ا َُْاوَر إىَل َأْ  ُْرْنََِج النَّاَب  .ُثَّ ُْرْنََِج الَِِّت ِي َبْبِنَها  َِكاَ  الََّ

*  َِ اِر َُّ َُ َوِهَ   -ِبََل : إَُّ  َكاَ  يََُِِل ال  بِِنَِاِج اْ َِننِي الَِّ ي ِي َبْبِ  َْابَِِِ  . -اْلَلِِ َُة اْلُمِسنَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررَّتَّ يَرِْرررُدَو  َْ  اللَّرررِ  رَأ َّ َرُلررر : -  عنهمرررارضررر  اهلل -َعرررْ  َعِْرررِد اللَّرررِ  بْرررِ  ُعَمرررََ  - 3 َِ ََِة  َْرَهرررى َعرررْ  بَرَْرررِل الََّمررر
َُِها  َِتَِي . َِحال ُْ  َْرَهى اْلَِا ََِل َواْلُم

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررَّتَّ ُْرْاِهرر َ ررررررررررَْرَهررى َعررْ  بَرَْررِل الِّمَ  َْ  اللَّررِ  ر: َأ َّ َرُلرر َعررْ  أََْررِس بْررِ  َمالِررل   - 5 َِ َل : َوَمررا ُْرْاِهرر  ؟ رِبَرر . اِر 
ََِّتَّ ََتَْمََّ . بَاَ  :  َُ إ)) بَاَ  :  َِدُُكْم َماَ  َأِخَِ  ؟ (( .  اأََرأَْي َل َأ ِِ َََة ِ ِِبَ َيْسَِ  َمَنَل اللَُّ  الََّم

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(43( 
 

ُْ  اللَّرِ   -  عنهمارض  اهلل -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 6 َأْ  ُْرَِرَل َّرى الََْكَِراُ  ِ َوَأْ  يََِِرَل   بَاَ  : َْرَهى َرُل
اِضٌَ لَِِاا   ُْ  َلُ  ِ َْسارا  . .َِ اِضٌَ لَِِاا  ؟ بَاَ  : ال َيُل َِ لُُ   ْْ ُُ الْبِ  َعَِّاس  : َما بَر  بَاَ  : فَرُ ْل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّررِ  ربَرر - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 7 َِ : اَ  : َْرَهررى َرُلرر َررََ  َعررْ  اْلُماَابَرنَرر َأْ  يََِِررَل ََ
ا َِِبِ  : َِ   َ ُ  َكرَْال  ِ أَْو َكراَ  َزْرعرا  : َأْ  يَََِِعرُ  ِبَلَْرِل  َِكَْال    إْ  َكاَ  َْنْال  : بَِِْم َوِإْ  َكراَ  َكَْمرا  : َأْ  يَََِِعرُ  ِبَابَِر
 . ِ َْرَهى َعْ  َ ِلَل ُكلِّ ِ  َطَعام  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ بْررِ  َعِْررِد اللَّررِ   - 8 رراِب ََ َِ ِ َوَعررْ   بَرراَ  : َْرَهررى النَّررِبَ  - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ   ابَرلَرر َِ ََِة َواْلُم َعررْ  اْلُمَةررابَر
 َِ َُِها ِ َوَأْ  ال ُْرَِاَع إالَّ بِالدِّ  ِ اْلُماَابَرَن ََِّتَّ يَرُِْدَو َحال ََِة  ْرَهِم ِ إالَّ َوَعْ  بَرَِْل الََّم ََايَا يَناِر َوالدِّ  . اْلَع

 . )الُمحاقلة : بيع الِحنطة في ُسنبلها بحنطة(
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصرررارِيِّ  - 1 ْا  ا َْ  اللَّرررِ   : َعرررْ  َأِك َمْسرررُع َْاِ   َأ َّ َرُلررر ْلررر ُِ َِ اْلَِ ِررر ِّ ِ َو ُِ ِ َوَمْهررر َرررِ  اْلَلْلررر َْرَهرررى َعرررْ  ََ
 . اْلَلاِه ِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   َعررْ  رَافِررِل بْررِ  َخررِديج   - 91 ُِ َخَِِررٌ   بَررا َ   َأْ  َرُلرر َررُ  اْلَلْلرر َُ اْلَِ ِرر ِّ َخَِِررٌ  ِ  ِ: )) ََ َوَمْهرر
ُُ  احلَْجَّاِم َخَِِ ٌ   (( . وََكْس

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 5 )  ذلَك باُب الَعرايا وغيِر - 2
9 -   ُ َْ  اللَِّ   : َعْ  َزْيِد ْبِ  ثَاِب ُِ  َأ َّ َرُل ِِ َِيََِّ َرخََّص ِلَصا   .َأْ  يَََِِعَها ِِبََِْحَها  اْلَع

َْْرَها ُرطَِا  ِِبََِْحَها َتَْ  * َوِلُمْسِلم  :  . َا  ِ يَْأُكُل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة َعْ  َأِك هُ  - 2 َْ   اللَِّ   : ََيْر ََايَ  َأ َّ َرُل َِ أَْوُل   رَرخََّص ِي بَرَِْل اْلَع َِ أَْوُل    ِ ا ِي ََخَْس  . أَْو ُاوَ  ََخَْس
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 4 ِ بَرراَ  : )) َمررْ  بَرراَع َْنْررال  بَررْد أُبرِّررََْ   َأ َّ َرُلرر
َِتَِط اْلُمَِِْاعُ  ُْ ََِمََُها لِْلَِا َِِل ِ إالَّ َأْ  َي  (( . فَر

َِرَََط اْلُمَِِْاُع (( .ِ َفَمالُُ  لِلَِّ ي بَاَعُ  ِ )) َوَمْ  ابْرَِاَع َعِْدا   : َوِلُمْسِلم  *  ُْ  إالَّ َأْ  ُي
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   َوَعْنُ  : - 3 ِفََ ُ بَاَ  : )) َمْ  ا َأ َّ َرُل ْْ ََِّتَّ َيْسَِر  . (( بْرَِاَع َطَعام ا َفال يَِِْعُ  
ََِّتَّ يَرْ َِِضُ  (( .  *  َوِي َلْعا  : )) 
 ِمِْرُلُ  . - رض  اهلل عنهما - َوَعْ  اْبِ  َعَِّاس   *

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(44( 
 

َِ بْررِ  َعِْررِد اللَّررِ   - 5 رراِب ََ َْ  اللَّررِ   - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ   ررَل َرُلرر َّررُ   َِ ُْ  َعرراَم اْلَعررِِْل : )) إ َّ اللَّررَ   َأ يَرُ رر
َََّم بَرََْل  َِ َْلُ   َِ  :َوَرُل َِ  ِ اْلَْْم َِ ِ َواْلَمََِْ ََْحَناِم ِ َواْْلِْناِي َِ ؟ رَفِ ََل : يَا َرلُ . (( َوا َْم اْلَمََِْر ُِ َُ ُش َْ  اللَِّ  ِ أََرأَْي

ُْا  َّررُ  يُْبلَررى ِِبَررا الَسررُعُ  ِ َويُررْدَهُ  ِِبَررا اْ ُلُرر ََاٌم  )) اَ  :رفَرَ رر ؟َوَيْسَِْصررُِِل ِِبَررا النَّرراُس  ِفَِن رر َِ  َْ ُثَّ بَرراَ   (( .ال ِ ُهرر
ُْ  اللَّررِ   َْا اَْ ربَرر)) ِعْنررَد َ لِرررَل :  َرُلرر رررَََّم  َْرَعرراىل إ َّ اللَّرر َ   َل اللَّررُ  اْلََرُهررر َِ ررا  َْمَهاَلمَّ ُِ ِ ُثَّ بَررراُعُُْ ِ َْجَلُررُُْ :  ُشرر

ََنُ  (( . ْا ََ   . )َجَملوه : أذابوه( فََأَكُل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث و حد) باُب السََّلِم - 3
ََ ِ  النَّرِبَ : بَرِدَم  بَرا َ  -عنهمرا رضر  اهلل  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  بْرِ  َعَِّراس   - 9 ْ َ اْلَمِدينَر ِي الَِّمراِر :  َوُهرْم ُيْسرِلُع

َنَِرنْيِ َوالَّالَث .  ْم  ِفَرْلَُْسِلْف ِي َكَْل  مَ َمْ  َأْلَلَف ِي َشْ     ))اَ  :فَر َ السَّ ِ َوَوْز   َمْعُل ْم  ْم  ْعُل ََل  َمْعُل  .(( إىَل َأ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 3) باُب الشُّروِط في البيِع - 4
9 -  ََ َُ ََةُ بَ  - رض  اهلل عنها -َعْ  َعا َِ َِي اَ ِْْ  َب ََ  : ُْ ُُ َأْهلِر  َعلَرى ِْْسرِل أََوا    اَل ُْ : َكاَْرِْ ِ ِي ُكرلِّ  فَرَ اَل

ِ ٌَ َها َِلُررْم ِ وَ  َعررام  أُوِبََّرر َُّ َأْهلُررِل َأْ  َأُعرردَّ رر َِ ُُ : إْ  َأ ُْ  فَررَأِعَِنَِ  . فَرُ ْلرر ُُ . يُلرر َِيررَوالُؤِك ِل فَرَعْلرر ُْ َب ََُة فَررَ َهَِ
 ُْ َهرررا . َفَجررراَ ْ  ِمرررْ  ِعْنرررِدِهْم  َِِلُرررْم  إىَل َأْهِلَهرررا ِ فَرَ الَررر ْْا َعَلَرْ ُْ  اللَّرررِ   -فَرررأَبَر ررراِلٌس  َوَرُلررر ُْ : إيِّ  -ََ فَرَ الَررر

ُُ َ لِرررَل  َُ ا َعلَرررَِْهمْ َعََْضررر ررر َُ َْالُ  . فَرررَأْخَِرََْ  َعا َِ َْ  َِلُرررُم الْررر ْْا إالَّ َأْ  َيُلررر ِ ُخرررِ يَها  )) فَرَ ررراَ  : ِ لنَّرررِبَّ ِ فَرررأَبَر
َْالَ   َْالُ  ِلَمرْ  َأْعَِرَ    َواْشَِتِِط  َِلُُم اْل َا الْر َُ  (( ِفَِنَّنَّ ر َُ ُْ َعا َِ ُْ  اللَّرِ  رُثَّ بَر ِفَرَعَعلَر ِمرَد  اَم َرُلر َِ ِي النَّراِس ِ َف

ُْ ِي ِكَِراِب اللَّرِ  ؟ َفمَ  :أَمَّا بَرْعُد  )) ُثَّ بَاَ  : ِاللََّ  َوأَثْرَن َعَلَِْ   َْ  ُشَُوطا  لَََْسر َِتُِط ُْ ََا   َي  مرا كراَ  ِمر ْ ا بَاُ  ِر
َْ بَاِطررلٌ  ََ َشررَْط   ِ َشررَْط   لَررََْس ِي ِكَِرراِب اللَّررِ  فَرُهرر ررَ  رَبَضرر َِوِإْ  َكرراَ  ِما ََرر َِ َُْط اللَّررِ  أَْوثَررُ   ِاُ  اللَّررِ  َأ َرر َِوَشرر ا َوِإَّنَّ

َْالُ  ِلَمْ  َأْعَِ َ   .((  اْل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رر - 2 ََ َِ بْررِ  َعِْررِد اللَّررِ  رَعررْ   َّررُ  َكرر : -رضرر  اهلل عنهمررا  -اِب َأْ  ُيَسررََُِِّ  .  َأرَااَ را ِ فَررراَ  َيِسررُ  َعلَررى َْجَررل  فََأْعََرررَأ
  ِ َ ِِ َْ ِمِْرلَرُ   ِفَرَدَعا ِل ِ َوَضرََبَُ    النَِّبَ  فَرَل َ  )) ِبْعِنَرِ  ِبَْ  اَ  :رُثَّ بَر َِفَسراَر َلرْ ا  َلَْ َيِسر ُُ : ال  ِ (( ِبََّر  ِبُرْلر
َ  رفَِِْعُِررُ  بِرر ِ (( ِبْعِنَرر ِ )) اَ  : رُثَّ بَرر ُُ ِحُْ أُوِبََّ ُُ  .إىَل َأْهلِرر   الَْرر ُ ِ َواْلررَِِْرنَرَْ ررا بَرَلْ رر ِ فَرنَرَ ررَدِي أََْرَُِْررُ  بِا ََْمررِل  ِفَرَلمَّ
ََنُ  ِ ََ  ُُ ْع ََ َِي  .ُثَّ َر ََاِي َماَكْسَُِل آلُخرَ  َْجَلَرَل ؟ ُخرْ  َْجَلَرَل َوَارَاُِهَرَل  )) فَرَ اَ  : ِفََأْرَلَل ِي إْث َْ  ِأَُْر فَرُهر

 .َلَل ((  
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 ُْ  اللَِّ   بَاَ  : َعْ  َأِك ُهََيْر اِضٌَ لَِِراا   َْرَهى َرُل َِ ْا  َِأْ  يَََِِل  ر ُُ ََ رُل َعلَرى ِ َوال َْرَنا َُ َوال يَِِرِل الََّ
َِ أِخَ ِ بَرَِْل َأِخَِ   ُْ َعَلى ِخْبَِ  ِإَْا ََِها .َما ِي   لَِِْلَعأَ  َوال َْْسَأِ  اْلَمَْأَُة َطالَ  ُأْخَِِها ِ ِ َوال َُيُْب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(45( 
 

 ( أحاديث 5) الرِّبا والصَّْرِف باُب - 5
ُْ  اللَِّ   َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 9 َْرِِ  رِب ا:  بَاَ  : بَاَ  َرُل ُُ بِاْل َه ََ  )) ال َّ بِراْلُِرَِّ  إالَّ َهاَ  َوَهاَ  ِ َواْلُِر
ِعِ  رِبا  وَ  ِإالَّ َهاَ  َوَهاَ   رِبا   َُّ ِعُ  بِال َُّ  إالَّ َهاَ  َوَهاَ  (( . ال

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   َعرْ  َأِك َلررِعَد  اْْلُررْدرِيِّ  - 2 ُِ إالَّ ِمررِْال  ِبِِْررل   َأ َّ َرُلر َه َُ بِالرر َّ َه ْا الر َّ َوال  ِبَرراَ  : )) ال ََُِِْعرر
  ْ ْا بَرْعَضَها َعَلى بَرْع َع ُِ ْا اْلَْ  ُِْ َْرِِ  إالَّ ِمِْال  َوال ََُِِْع ْ   ِِبِِْل   رَِ  بِاْل ْا بَرْعَضَها َعَلى بَرْع َع ُِ ْا  َِوال ُْ َوال ََُِِْعر

ا   َِ َها َغا َِِا  بَِنا  (( . ِمنرْ
ا َوِي َلْعا  *   بََِد  (( .  : )) إالَّ َيد 
َْْز   ِ ِمِْال  ِبِِْل  : َوِي َلْعا  *   َلَْا   ِبَسَْا   (( . ِ )) إالَّ َوْزْا  ِب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِْ  اللَِّ   وَعْن ُ  - 4 اَ  ِبالٌ  إىَل َرُل ََ َِْيِّ   بَاَ  :  َ  بَر (( . ِمرْ  أَيْرَ  لَرَل َهرَ ا ؟ )) :  فَرَ اَ  َلُ  النَِّبَ ِ بَِِْم
ُُ ِمْنررُ  َحرراَعنْيِ ِبَصرراع  رررررررررررررربَ  ِعْنررَد  اَ  النَّررِبَ ر. فَرَ رر َم النَّررِبَ لِررََْبعَ    اَ  بِررالٌ  : َكرراَ  ِعْنررَدَْا ََتْررٌَ َرِايٌ  ِ فَِِْعرر

ُْ ِ َعنْيُ الَِّبَا ِ ال َْرْعَعْل  : )) َ ِللَ  َِتَِي  ِأَوَّ ُْ  (( . ُثَّ اْشَِتِ ِب ِ  ِالَِّْمََ بَِِرَْل  لَخََ  ِِلِ فَ : َوَلِلْ  إَ ا أََرْاَ  َأْ  َْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َهرراِ  بَرر - 3 ََاَ  بْررَ  َعرراِزب  رَعررْ  َأِك اْلِمنرْ ُُ اْلَِررر ِِ ِ  ِ َوَزيْررَد بْررَ  أَْربَررمَ اَ  : َلررأَْل َْ ررد  َفُلررَل َوا ؟ َعررْ  الصَّرر ُهمررا ِِ  ِمنرْ
ٌَ ِم ِّ  ُْ  : َهَ ا َخَرْ ُْ  اللَِّ   ِيَرُ  ُْ  : َْرَهى َرُل َْرِِ  َاْينا  .  وَِكالُُهَا يَرُ  ُِ بِاْل َه  َعْ  بَرَِْل ال َّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 5 ُْ  اللَِّ   َعْ  َأِك َبْل َْا    بَاَ  : َْرَهى َرُل َْا   ِبَسر ُِ ِ إالَّ َلر َه ُِ بِالر َّ َه َِ ِ َوالر َّ َِ بِاْلِعضَّر َعْ  اْلِعضَّ
َنا  ُِ ِ َكَْررَف ِشررئرْ َه ََ بِالرر َّ ررَِتَِي اْلِعضَّرر ُْ َنا . بَرر ِِ َوأََمَََْررا : َأْ  َْ َِ َكَْررَف ِشررئرْ َُ بِاْلِعضَّرر َه ررَِتَِي الرر َّ ُْ اَ  : َفَسررأََلُ  رَوَْ

ٌَُل  ُُ .رفَر َ ِ َر ْع ا بََِد  ؟ فَرَ اَ  : َهَلَ ا  َِ  اَ  : َيد 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث ا 03 ) باُب الرَّْهِن وغيِرِه - 6
ََ رَعررْ  َعرر - 9 َُ ِْايٍّ َطَعرر َْ   اللَّررِ  رَأ َّ َرُلرر : -رضرر  اهلل عنهررا  -ا َِ اما  ِ َوَرَهنَررُ  ِاْرعررا  ِمررْ  راْشررَِرََ. ِمررْ  يَرُهرر

ِديد   َِ . )) 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 ررررفَررر ُِل اْل َرررِ ِّ ظُْلرررٌم ر)) َمبْررراَ  : ررررررررررربَر َْ  اللَّرررِ  رَأ َّ َرُلررر َعرررْ  َأِك ُهََيْرررر َِ دُُكْم َعلَرررى َملِررر    رِنَ ا أُِِْْرررَل َأ
 (( . فَرْلَََِِْلْ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 ُْ  اللَّرِ   َعْ  َأِك ُهََيْر ُُ ال - بَاَ  : بَاَ  َرُل ْعر ُْ   نَّرِبَّ أَْو بَراَ  :  َِ : )) َمرْ  أَْاَرَك َمالَرُ   -يَرُ ر
َُل   َْْسا    -ِبَعَِْنِ  ِعْنَد َر َ  ِبِ  ِمْ  َغْ ُِِ ِ َبْد أَفْرَلَس  -أَْو إ َِ َْ َأ  (( . فَرُه



(46( 
 

َِ بْرِ  َعِْرِد اللَّرِ   - 3 اِب ََ َعرلَ  :بَراَ   - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ   َِ ِي   َبَضرى النَّرِبَ   -َوِي َلْعرا   - ََ رْعَع َُ بِال
ُِ احلُْ  ُِكلِّ َما َلَْ يُرْ َسْم  ُِ الَبَُ ُ فَِنَ ا َوبَرَع  (( . َفال ُشْعَعََ :  ُدوُا ِ َوُحََِّف

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُ أَْرضرا  ِِبَََِْررََ  - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ  َعِِْد اللَّرِ  بْرِ  ُعَمرََ  - 5 َيْسرَِْأِمَُُُ  فَرَأَْى النَّرِبَّ  ِبَراَ  : َأَحراَب ُعَمر
َْ أَْْرَعررُس ِعْنررِدي  ِِفََهررا  ُْ َمرراال  بَررَط ُهرر ُُ أَْرضررا  ِِبَََِْرررََ ِ َلَْ ُأِحرر َْ  اللَّررِ  ِ إيِّ َأَحررِْ ُ  ِ َفَمررا ِمْنررفَرَ رراَ  : يَررا َرُلرر

َُ ِِبَرا)) بَراَ  : َْْأُمَُِي ِبِ  ؟  ْب َُ َأْحرَلَها ِ َوََْصردَّ َِْسر َِ  َُ َ  ِِبَرار. بَر (( إْ  ِشرْئ َُ  اَ  : فَرََِصردَّ رََ َأَّرُ  ال ِ  ُعَمر َغَرْ
ُُ يُرَِاُع َأْحُلهَ  َْه َْرُث ِ َوال ُي  .ا ِ َوال ُي

ََاِ  ِ َوِي   َُ ِي اْلُعَ ر َ  ُعَمر رَِِِل ِ َوالضَّررَِْف . ال بَراَ  : فَرََِصردَّ َََْب ِ َوِي الَِّبَرراِب ِ َوِي َلرَِِِل اللَّرِ  ِ َوابْرِ  السَّ  اْلُ ر
ََ ُمََِمِّْ   ِفَ ِ  ِِ ِ أَْو يُْبِعَم َحِدي ا  ِ َغَرْ َها بِاْلَمْعَُو َناَح َعَلى َمْ  َولََِرَها : َأْ  يَْأُكَل ِمنرْ َُ . 

ََ ُمَِأَثِّل   *   .َوِي َلْعا  : َغَرْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6 -  ََ ُُ َعَلى فَرََس  ِي َلَِِِل اللَِّ  ِ فََأَضاَعُ  الَِّ ي كَ بَراَ  :   َعْ  ُعَم ُُ ِ فَرَأَرْاُ  َأْ  رَِحَْل  -َأْشرَِتِيَُ  اَ  ِعْنَد
َّررُ  يََُِِعررُ  بِررَُْخص   ُُ َأ ُُ النَّررِبَّ  -َفظَنَرْنر ررَِتُِِ  )) ؟ فَرَ رراَ  : َفَسررأَْل ُْ َوال َْرُعررْد ِي َحررَدبََِِل ِ َوِإْ  َأْعبَاَكررُ   ِال َْ

 (( . فَِن َّ اْلَعا ََِد ِي ِهَِِِِ  َكاْلَعا َِِد ِي بَرَِْئ ِ   ِبِدْرَهم  
ُْا ي بَرَِْئِ  (( .)) فن َوِي َلْعا  :*  ُِ يع ُْا ي َحَدبَِِِ  ِ كاللْل   َّ ال ي يَرُع

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (( . ِي ِهَِِِِ  َكاْلَعا َِِد ِي بَرَِْئ ِ  براَ  : )) اْلَعا َِدُ  النَِّبَّ أ َّ  - رض  اهلل عنهما - اْبِ  عَِّاس  َعِ  و  - 7
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

8 -    ُِ ِْ َمالِِ   بَا َ  - رض  اهلل عنهما -َعِ  النَرْعَماِ  ْبِ  َب َ  َعَل َّ َأِك بَِِرْع ُْ أُمِّ  .: ََْصدَّ ََُة  - فَرَ اَل َعْم
 ََ ررر َِ ُُ َرَوا َْ  اللَّرررِ   -بِْنررر رررِهَد َرُلررر ُْ رررَّتَّ ُْ َِ رررِهدَ    ِْ  اللَّرررِ  ر. فَررراْْبََلَ  َأِك إىَل َرُلررر : ال أَْرَضرررى  ُْ َعلَرررى  ُُ لَُِ

ُْ  اللَِّ   . َحَدَبِِت  ََْلِدَك ُكلِِّهْم ؟أَ )) :  فَرَ اَ  َلُ  َرُل َُ َهَ ا ِب ْا اللَّر َ  (( بَاَ  : ال . بَاَ  )) فَرَعْل ْا  ِ اْرَُّ  َواْعرِدُل
ََ  (( .ِي أَْوالاُِكْم  َل َأِك ِ فَرََاَّ ِْْلَل الصََّدَب ََ ََ  . فَر

ِهْدِي إ ا  *  ُْ ْْر  ((   َوِي َلْعا  : )) َفال ُْ ََ  .فَِنيِّ ال َأْشَهُد َعَلى 
 َلْعا  : )) فََأْشِهْد َعَلى َهَ ا َغْ ِي (( .َوِي * 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َهرا ِمرْ  عَ  َأ َّ النَّرِبَّ :  -رضر  اهلل عنهمرا  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 1 َُُج ِمنرْ َِ َمرا َُيْر رْب َُ اَمرَل َأْهرَل َخََِْررََ ِب
 . أَْو َزرْع   ِ ََتَْ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(47( 
 

ْ رال  ُِكنَّر  بَراَ  :  َعْ  رَاِفِل بْرِ  َخرِديج   - 91 َِ َِي اَْرَ  ِ َعلَرى َأ َّ لَنَرا َهرِ ُِ ِ فَ  ا َأْكَِررََ اََْْصراِر  ُلنَّرا ُْْلر
َِْج َهِ ُِ  ِ َوَِلُْم َهِ ُِ  ُْ َهِ ُِ ِ وَلَْ َُتْ ََ َا َأْخََ َُِبَّ َهَنا فََأمَّا .فَرنَرَهاَْا َعْ  َ ِلَل ِ فَر َْرِِ  فَرَلْم يَرنرْ  .  بِاْل

َِ  : َوِلُمْسِلم   * ََ ْبِ  برَ َعْ   َْرِِ  ؟ فَرَ راَ  :  َْس  بَاَ  :ْنظََل ُِ َوالْر َه ََْرِ  بِالر َّ ََاِ  ا ُُ رَافِرَل بْرَ  َخرِديج  َعرْ  كِر َلأَْل
ِْ  اللَّررِ   ِال بَررْأَس بِررِ   َُوَ  َعلَررى َعْهررِد َرُلرر َِ َررا َكرراَ  النَّرراُس يرُررَؤا ِ  ِبَررا َعلَررى اْلَماِ يَاَْرراِ  ِ َوأَبْرَِرراِ  اْ َررَداِو ِ  إَّنَّ

ََاٌ  إالَّ َهرَ ا ِ  ِ َويَرْهلِرُل َهرَ اَوَيْسرَلُم َهرَ ا ِ فَرََرْهِلُل َهَ ا ِ َوَيْسَلُم َهَ ا ِ َوَأْشََاَ  ِمْ  الاَّرِْع    وَلَْ َيُلرْ  لِلنَّراِس كِر
ََ َعْنُ  فَ  ََ ٌْ  َفال بَْأَس ِب ِ فََأمَّ  .ِلَ ِلَل َز ٌْم َمْضُم  .ر الكبار ، والجدول : النهر الصغير( )الماذيانات : األنها.  ا َشْ ٌ  َمْعُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 99 اِب ََ ُْ َلُ  بِالْ   النَِّبَ َبَضى  بَاَ  : - رض  اهلل عنهما -َعْ    . ُعْمََ. ِلَمْ  ُوِهَِ
َََّرررُ   ِفَِنْرََّهرررا لِلَّرررِ ي أُْعِبََرَهرررا  ِِي َلْعرررا  : )) َمرررْ  أُْعِمرررََ ُعْمرررََ. لَرررُ  َولَِعِ ِِرررِ  وَ *  رررُل إىَل الَّرررِ ي َأْعبَاَهرررا    َِ َْ ال َْر

َْارِيُ  (( .  ُْ ِفَِ  اْلَم  َأْعَبى َعبَا   َوبَرَع
 *  ُْ اَزَها َرُلر ََ َا اْلُعْمََ. الَِِّت َأ اِبٌَ : إَّنَّ ََ َْ  : ِهرَ  لَرَل َولَِعِ ِِرَل  اللَّرِ  َوبَاَ   فََأمَّرا إَ ا بَراَ  : ِهرَ   .ِ َأْ  يَرُ ر

ِِهَ  ِِ ُل إىَل َحا َِ َْ َُ : فَِنْرََّها َْر ُْ  . اَلل َما ِع
َْاَلُلْم َوال ُْرْعِسُدوَهر * ْا َعلَرَُْلْم أَْمر ِهرَ  لِلَّرِ ي أُْعِمَََهرا ِنَُّ  َمرْ  َأْعَمرََ ُعْمرََ. فَ را ِ فَررَوِي َلْعا  ِلُمْسِلم  : )) أَْمِسُل
َّا   -  (( . َولَِعِ ِِ ِ  -َوَمَِِّا   َِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 92 َْ  اللَّرِ  :  َعْ  َأِك ُهََيْر راَرُُ بَراَ  : ) َأ َّ َرُلر ََ راٌر  ََ ردَ  ) ال ََيْرنَرَع َّ  َِ َ  ِي  رَِ َُ ََِز َخ (( . ارُِِ َأْ  يَرْ ر
ََْرِمنَيَّ *  َِِضنَي ؟ َواَللَِّ   َها ُمْع َََة : َما ِل أَرَاُكْم َعنرْ ُْ  أَبُْ ُهََيْر  .   ِِبا بَرنْيَ َأْكَِاِفُلمْ ُثَّ يَرُ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

94 -  ََ َُ َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ََْرِ  : ُطِّْبَرُ   : َأ َّ َرُل بَاَ  : )) َمرْ  ظَلَرَم ِبَرَد ِشرْْب  ِمرْ  ا
 (( . ِمْ  َلِِْل أََرِضنيَ 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث و حد) باُب اللَُّقَطِة - 7
َِ :َعرْ   ُْ  اللَّرِ  رُلرِئَل َرُلر بَرراَ  : اِلد  اْ َُهرِ ِّ رَعْ  َزيْرِد بْرِ  َخر - 9 َْرِِ  ؟ فَرَ ر الَلَ بَر ُِ ِ أَْو الْر َه  اَ  :رالر َّ
ِْ وَِكاَ َهررا َوِعَعاَحررَها ِ ُثَّ َعَِّفْرَهرر )) َِ َ  راْعرر ِْ فَاْلررَِرْنِعْ َهارفَرر ِ ا َلررَن ََ َ  ِعْنررَدكَ  ِ ِنْ  َلَْ ُْرْعرر رراَ   ِ َولْررَُِلْ  َوِايَعرر ََ فَررِنْ  

َِ : فََأاَِّهررا إلََْررِ   ْه مررا  ِمررْ  الرردَّ ْْ    ا لَررل َوَِلَررا ؟ َاْعَهرراررررررررررررررمَ )) اَ  : رررررررررررررأََلُ  َعررْ  َضررالََِّ اِابِررِل ؟ فَر َ رَوَلرر (( ِطَالُِِرَهررا يَر
َجََ ِ  َُّ َُِا اْلَماَ  َوَْْأُكُل ال َ اَ َها َوِلَ اَ َها ِ َْ ِِ اِة ؟ فَر َ رَولَ  (( ََِِّتَّ َيََِدَها َربَرَها فَِن َّ َمَعَها  َُّ اَ  : رررررررررأََلُ  َعْ  ال

ُِ (( .  ُخْ َها ))  ََِخَل ِ أَْو لِل ِّ َْ َا ِهَ  َلَل ِ أَْو   فَِنَّنَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ( أحاديث 3) باُب الوصايا - 8
َْ  اللَّررِ   -رضر  اهلل عنهمررا  -َعرْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 9 َِئ  ُمْسررِلم  ربَرر  َأ َّ َرُلرر ررَ  اْمرر َِ لَررُ   -اَ  : )) َمرا 

َلَِرنْيِ  -َشْ ٌ  يُِْح  ِفَِ   ُُ لََرْ ُُ (( . : يََِِ ٌَ ِعْنَد َْب   إالَّ َوَوِحََُُِّ  َمْلُِ
َْ  اللَّرررِ   ْسررِلٌم : بَررراَ  ابْررُ  ُعَمرررََ :زَاَا مُ *  ُُ َرُلرر ْعررر ٌَ ُمْنررُ   َِ لَررر ُْ  َ لِرررَل ِ إالَّ َوِعْنرررِدي  َمررا  َمرررََّْ  َعلَرر َّ لََرْ يَرُ رر

 َوِحََِِّت .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّررِ  بَرراَ  :  َعررْ  َلررْعِد بْررِ  َأِك َوبَّرراص   - 2 رراَ ي َرُلرر ََ  ُْاِي ََْااعِ  -يَرُعرر َِ الْرر رر َِجَّ ررل   - َعرراَم  ََ ِمررْ  َو
ٌَ  ِ اْشرررَِدَّ ِك  َُِثِ  إالَّ ابْرنَررر رررِل َمرررا َْررررََ. ِ َوأََْرررا ُ و َمرررا   ِ َوال يَررر ََ َْ َْ  اللَّرررِ  ِ بَرررْد بَرلَرررَغ ِك ِمرررْ  اْل ُُ : يَرررا َرُلررر ِ فَرُ ْلررر

ُ  بُِِرُلَِْ  َماِل ؟ بَ  َْ  اللَِّ  ؟ بَر (( . ال )) اَ  :رأَفََأََْصدَّ ْبَُ يَا َرُل َُّ ُُ : فَال  الَِرلُر ُ بُرْلرُ : فَ  . (( ال )) اَ  :ربُرْل
َْ  النَّرراَس ِ   الَِرلُرُ  ِ َوالَِرلُرُ  َكِِرٌ  )) بَراَ  :  ؟ َ  يَرََِلعَّعر ِإَّرَل َأْ  َْرَ َر وَرثَرَِررَل َأغنَراَ  خرٌ  مرْ  َأْ  َْرَ َرهْم عالَر

ََْْعرلُ  رَّتَّ َمرا  َِ ََْ  ِِبَرا ِ  ر َِ رَ  اللَّرِ  إالَّ ُأ َْ َ  َْرَِِِْ   ِِبَا َو ُُ : يَرا (( ِي ِي اْمََأَِْرَل  وإََّل َلْ  ُْرْنِعَ  َْرَعَ  . بَراَ  : بُرْلر
َْ  اللَّ ِ  َِاِك ؟ بَاَ  : ِ َرُل رَ  اللَّرِ  إالَّ اْزَاْا   ِ إََّل لَرْ  َُتَلَّرفَ  )) ُأَخلَُّف بَرْعَد َأْح َْ فَرَِرْعَمرَل َعَمرال  َْرَِِْ ِر  بِرِ  َو

رررَّتَّ  َِ َ  ِ َوَلَعلَّرررَل َأْ  َُتَلَّرررَف  َ  َورِفْرَعررر ررر ََ اِك بِرررِ  َاَر َِ ََْحررر  ِْ َُوَ  . اللَُّهرررمَّ أَْمررر َْاٌم ِ َوُيَضرررََ بِرررَل لَخررر يَرْنَِِعرررَل بِرررَل أَبْرررر
 ََ لَر ْْ َُاَُّهْم َعَلى َأْعَ راِِبِْم ِ َلِلرِ  اْلَِرا َُِس َلرْعُد بْرُ  َخ ُْ  اللَّرِ  ك  (( . ِهْجَََْرُهْم ِ َوال َْر َْثِر  لَرُ  َرُلر َأْ  َمراَ    يَر

ََ ك  .   ِبَلَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ْا ِمررْ  الَِرلُررِ  إىَل الََبْررِل  بَررراَ  : -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َعَِّرراس   - 4 ْْ َأ َّ النَّرراَس َغَضرر فَررِن َّ  ِلَرر
َْ  اللَِّ    . َِرُلُ  ِ َوالَِرُلُ  َكٌِِ  ((ال )) بَاَ  : َرُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 4) باُب الَفَراِئِض - 9
َْ بَِأْهِلَها ِ َفَمرا بَِ رَ   َعْ  النَِّبِّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 9 ََا َِ ْا اْلَع بَاَ  : )) َأحْلُِ 

. ))  َ َُل   ََك ََْوىَل َر  َْ  فَرُه
ْا اْلمَ *  َ  : )) اْبِسررُم ِْ َعلَررى ِكَِررررررررررررَوِي رَِوايَرر ََا َِ ُْ  ِ اِب اللَّرر ِ اَ  بَرررنْيَ َأْهررِل اْلَعرر ُْ َفَمررا َْرَََكرر ََا َِ ررل  اْلَعرر َُ : فَررأَلْوىَل َر

. ))  َ   ََك
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ ْبِ  َزْيد   - 2 ُُ يَ ربَ  - رض  اهلل عنهما -َعْ  ُأَلاَم ََ ؟ بَراَ  :راَ  : بُرْل َْ  اللَِّ  ِ أََْرْناُِ  َغدا  ِي َاارَِك ِبَلَّ  ا َرُل
 (( . )) َوَهْل َْرَََك لََنا َعِ ٌَل ِمْ  رِبَاع  ؟

َُِث اْلَلاِفَُ اْلُمْسِلمَ )) ُثَّ بَاَ  :  * ََ  ِ ال َي  (( . َوال اْلُمْسِلُم اْلَلاِف
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َْال ِ  َأ َّ النَِّبَّ  : -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 4  .  َوَعْ  ِهَِِِ ِ  ِ َْرَهى َعْ  بَرَِْل اْل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  ََ رر َُ ررا - رضرر  اهلل عنهررا -َعررْ  َعا َِ ررنَي  أهَّ ِِ َهررا  َََة ثَررالُث ُلررَن   : ُخَرِّررََْ  َعلَررى َزْوَِ َِيرر ُْ ِي َب ُْ : َكاَْرر بَالَرر
 ُْ ُْ  اللَّررِ   .َعَِرَ رر َُ َعلَررى النَّرراِر  - َوأُْهررِدَي َِلَررا حَلْررٌم ِ فَررَدَخَل َعلَرر َّ َرُلرر ََْمرر  ِ فَررُأِتَ ِِبُِْررا   ِ فَررَدَعا ِبَبَعررام   -َواْلُِر

 ُِ ََ َعَلى النَّاِر ِفََها حلٌَْم ؟ )) فَرَ اَ  : . َوأُْام  ِمْ  أُْاِم اْلَِرَْ ََْم َْ  اللَّرِ  ف (( َأَلَْ أََر اْلُِر ْا : بَرلَرى ِ يَرا َرُلر َ لِرَل  َِ راُل
َََة  َِي َ  ِبِ  َعَلى َب َِْهَنا َأْ  ُْْبِعَمَل ِمْن ُ ِ حلٌَْم ُُْصدِّ ٌَ  )) فَرَ اَ  : ِ َفَل َهرا لَنَرا َهِديَّر َْ ِمنرْ ٌَ ِ َوُهر َها َحَدَب َْ َعَلَرْ  .((ُه

َْالُ  ِلَمْ  َأْعََِ  (( .)) ِفََها :  اَ  النَِّبَ رَوبَ  َا اْل  إَّنَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث ا + باب و حد 03 ) كتاُب النِّكاِح - 8
ْا   - 9 ُْ  اللَِّ    َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمْسُع رَِاِب ِ َمرْ  اْلرَِبَاَع ِمرْنُلْم  بَاَ  : بَاَ  لََنا َرُل َُّ رََ ال َُ : )) يَا َمْع

َِْج   اْلَِاَ ة فَرْلَََِرَاوَّْج  َصُ  لِْلَع ِْ َِ ِ َوَأ َْ لِْلََِص ِم  .فَِنَُّ  َأَغ ْْ ََا ٌ   َوَمْ  َلَْ َيْسَِِبْل فَرَعَلَِْ  بِالصَّ  . (( فَِنَُّ  َلُ  ِو
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِاِب النَّررِبِّ  َعررْ  أََْررِس بْررِ  َمالِررل   - 2 َا  ِمررْ  َأْحرر ْا أَْزَواَج النَّررِبِّ  : َأ َّ َْرَعرر ررَِّ ؟  َلررأَُل َعررْ  َعَملِررِ  ِي السِّ
ررَم . َوبَرراَ  بَرْعُضررُهْم : ال أََْرراُم عَ  ِْ ََاش  . فَرَ رراَ  بَرْعُضررُهْم : ال أََْرررَاوَُّج النَِّسرراَ  . َوبَرراَ  بَرْعُضررُهْم : ال لُكررُل اللَّ لَررى فِرر

َِمِ .  فَرَِرَلَغ َ ِلَل النَِّبَّ  َْام  بَالُ ربَ  َما)) اَ  : رَوبَ ِ َد اللََّ  َوأَثْرَن َعَلَِْ  رَف ِ ؟ َلِل ِّ ُأَحرلِّ  َوأََْراُم وََكَ ا ْا َكَ ا راُ  أَبْر
ُْم َوأُْفِبَُ ِ َوأََْرَاوَُّج النَِّسا َ  َُ َعْ  ُلنَِِّت فَرَلََْس ِم ِّ (( . ِ َوَأُح  َفَمْ  َرِغ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّررِ   بَررا َ  َعررْ  َلررْعِد بْررِ  َأِك َوبَّرراص   - 4 ْ   الَََِِِّررَل  : َراَّ َرُلرر ْْ أَِ َ  لَرررُ  ِ َعلَررى ُعَِْمرراَ  بْررِ  َمْظُعرر َولَرر
َنا .  الْخََِصَرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ َأِك ُلْعََاَ   - 3 ََ بِْن ََِِِ َِ ِْْلْل ُأْخرِِت  - رض  اهلل عنها -َعْ  أُمِّ  َْ  اللَِّ  ِ ا ُْ : يَا َرُل ََ َأِك  - أَْرََّها بَاَل ابْرنَر
َُ َمرْ  َشرارََكِ  ِي َخرْ    (( . َ ِلَل ؟ أََوَتُِِِّنيَ  )) َ اَ  :ف ِ - ُلْعََا َ  ر َِ َ  ِ َوَأ ُُ لَرَل ِبُْةِلََر ُُ : َْرَعْم ِ َلْس فَرُ ْل
ُْ : ر. بَ (( إ َّ َ ِلَل ال َيََِل ِل : ))   . فَرَ اَ  النَِّبَ ُأْخِِت  ََ فَ اَل َُ َأِك َلرَلَم َِيُد َأْ  َْرْنِلَل بِْن نَّا َُنَدَُّث َأَّل ُْ
ََ ؟ )) بَاَ  :ِ  َُ أُمِّ َلَلَم ْْ َلَْ َُْلْ  َربَِ )) بُرْلُ : َْرَعْم ِ بَاَ  :.  ! ((بِْن َِيإْرََّها َل ْجر َِ ُْ ِل  َِرِِت ِي  لَّر َِ    َمرا 

 َِ َُ َأِخ  ِمرْ  الَََّضراَع َُ  -إْرََّها البْرَن َْيْرَِر ََ ثُر َِْضرَ  َعلِر َّ بَرنَراُِْل َّ َوال -أَْرَضرَعِِْ  َوأَبَرا َلرَلَم َْاُِْل َّ  فَرال َْرْع * .  (( َأَخر
ُ  ربَ  ََِك َِلَ ْْالٌة  َُ َم َْيْرَِ ُ   اَ  ُعََْوُة : َوثُر ُْ النَِّبَّ رَأْعَِرَ هَ  َِكاَ  أَبُْ َِلَ ُ   ِ ا ِ فََأْرَضَع  أُرِيَر ُ  ِ فَرَلمَّا َماَ  أَبُْ َِلَر

  َ ََِ ِِ  َِّ َُ ُْ َأْهِلِ  ِب َُ ؟ بَرا َ  َ ِ بَرْع ُُ ِي أَ  لَر ُ  بَاَ  َلُ  : َماَ ا َلِ َر رََ َأيِّ ُلرِ َ ُ  : َلَْ أَلْرَ  بَرْعردَُكْم َخرْ ا  ِ َغَرْ بُرْ َِلَر
َْيْرَََِ هَ  ُِ ِبَعَِاَبِِت ثُر  . )اْلِحيبة : الحالة بكسر الحاء( . ِ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(50( 
 

َََة  - 5 ُْ  اللَّررررِ   َعرررْ  َأِك ُهََيْررررر َِِهررررا ِ َوال بَرررررنْيَ ا  بَرررراَ  : بَرررراَ  َرُلرررر َْأَِة َوَعمَّ َْأَِة : )) ال َُيَْمررررُل بَرررررنْيَ اْلَمرررر ْلَمرررر
 َوَخالََِِها (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6 -   َ ََ ْبِ  َعاِم ُْ  اللَِّ   َعْ  ُعْ َِ َُوِط أَ  بَاَ  : بَاَ  َرُل ر َُ َِ َّ ال َلْلُِْم بِرِ  : )) إ َّ َأ ِْ ْا بِرِ  : َمرا اْلرَِ ْفُر ُْ  ْ
 (( . اْلُعَُوجَ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّرررِ   -رضررر  اهلل عنهمررا  -َعررِ  ابْرررِ  ُعَمررََ  - 7 رررَ اُر : َأْ  يرُرررَاوَِّج   : َأ َّ َرُلررر ُِّ ررَ اِر . كَوال ُِّ َْرَهررى َعرررْ  ال
نَرُهَما الصََّداُ  ك . ُ  ابْرَنَُِ  ِ َولَََْس بَرَرْ ََ َُُل ابْرَنَُِ  َعَلى َأْ  يُرَاوِّ  الََّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

8 -   ُ َم َخََِْررررََ ِ َوَعرررْ  رَْرَهرررى َعرررْ  َِْلررر : َأ َّ النَّرررِبَّ  َعرررْ  َعلِررر ِّ بْرررِ  َأِك طَالِررر ْْ َِ يَرررر َعررر َِ اِح اْلُمِرْ ِْم احلُُْمررر حُلُررر
ََْهِلَََِّ   .ا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 1 ْ َ  َعررْ  َأِك ُهََيْررر ررَّتَّ  اللَّررِ   : َأ َّ َرُلرر َِ  َُ ررَّتَّ ُْْسررَِْأَمََ ِ َوال ُْرررْنَلُل اْلِِْلرر َِ ََميُِّ  بَرراَ  : )) ال ُْرررْنَلُل ا
َْ  اللَِّ  ِ َفَلََْف إْ ُْرَها(( ُْْسَِْأَ َ   ْا : يَا َرُل َُ (( )) بَاَ  : ؟ . بَاُل  .  َأْ  َْْسُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

91 -  ََ ر َُ ََ اْلُ ََِظر ِّ إىَل  - رضر  اهلل عنهرا -َعْ  َعا َِ راَ ْ  اْمرََأَُة رِفَاَعر ََ  : ُْ ُْ  ِ النَّرِبِّ  بَالَر ُُ :  فَرَ الَر ُكْنر
ََ اْلُ ََِظرر ِّ َفبَلََّ ررِ   َُّ َطالبِرر   ِ ِعْنررَد رِفَاَعرر ُُ َعِْررَد الررََِّْحَِ  بْررَ  الررَابَرْ ِ  ِفَرَِرر ُُ بَرْعررَد رر َْ َِ  ِ فَرَِرَاوَّ َررا َمَعررُ  ِمِْررُل ُهْدبَرر َوِإَّنَّ

ُْ  اللَّررررِ   ررررَم َرُلررر ِْْب . فَرََِِسَّ َِيررردِ  )) َ رررراَ  :فرَ  الِرَّررر ُْ َلَُِ  ِ َأ رررَّتَّ َْررررُ وِب  ُعَسررررَرْ َِ ََ ؟ ال ِ  عِرررر  إىَل رِفَاَعرررر َِ َْ يَ  َأْ  َْر
َلَِلِ  َُ َأْ  يرُررْؤَ َ  لَرُ  ِ فَرنَراَا. أَبَررا  (( َويَرُ وَ   ُعَسرَرْ ُُ ِ َوَخالِرُد بْررُ  َلرِعَد  بِاْلَِراِب يَرْنَِِظر َ  ِعْنرَد ُْ : َوأَبُررْ َبْلر ِ بَالَر

:  َ ِْ  اللَِّ   )) َأال َْْسَمُل إىَل َهِ ُِ  َبْل ََْْهَُ ِبِ  ِعْنَد َرُل  (( . َما 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ : أَبَاَم ِعْنَدَها َلِْعا   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 99 َِ إَ ا َْرَاوََّج اْلِِْلََ َعَلى الِرََِّّ َوِإَ ا  َِبَسَم و  بَاَ  : ِمْ  الَسنَّ
 َُ َِ  َْرَاوََّج الِرََِّّ  . : أَبَاَم ِعْنَدَها َثالثا  ُثَّ َبَسَم  عَلى اْلِِْل

ُُ : إ َّ َأَْسا  َرفَرَعُ  إىَل النَِّبِّ *  ُُ َلُ ْل ْْ ِشْئ ََ : َوَل  .  بَاَ  أَبُْ ِبالَب
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّرِ   - عنهمرا رضر  اهلل -َعْ  اْبِ  َعَِّاس   - 92 رَدُهمْ  بَراَ  : بَراَ  َرُلر َِ ْْ َأ َّ َأ إَ ا أَرَاَا َأْ  يَرْأِتَ  : )) لَر
ررَْبَا ِ اَ  : ِبْسررِم اللَّرر ِ رَأْهلَررُ  بَرر َُّ نَررا ال نِِّرْ ََ ررَْبَاَ  َمررا اللَُّهررمَّ  َُّ ُْ ال نِّرر ََ نَرُهَمررا َولَررٌد ِي . َرَزبْرَِرنَررا َ  ِ َو ْر بَرَرْ َّررُ  إْ  يُرَ رردَّ فَِن

َْبَاُ  أََبدا   َُّ  (( . َ ِلَل ِ َلَْ َيُضََُُّ ال
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(51( 
 

94 -   َ ََ ْبِ  َعراِم َْ  اللَّرِ  :  َعْ  ُعْ َِ َْ  َعلَرى النَِّسراِ  راَ  : )) إيَّرربَر َأ َّ َرُلر رٌل  . فَرَ را َ (( اُكْم َوالرَدُخ َُ َر
َُ احلَْْمَْ ؟ بَاَ  : َْ  اللَِّ  ِ أََرأَْي َََْْصاِر : يَا َرُل ُْْ  (( )) ِمْ  ا ُْ اْلَم                                            . احلَْْم

ُْ : أخرْ الراَّوج ومرا أشررِه  ْ  : احلَْْمر ُُ اللََّْرَ  ي رر  * وملسرلم : عر  أك البَّراهَ ِ عر  ابررِ  وْهرُ ِ برا  :  عر
ُِْ ك .  م  أبارب الاَّوج ك اب  العمِّ وَْن

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 3 ) باُب الصََّداِق - 1
َْ  اللَِّ  :  َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 9 ََ ِ  َأ َّ َرُل َ َها َحَدابَرَهاَأْعََِ  َحِعََّ َعَل ِعِرْ ََ  . َو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راِعِديِّ  - 2 َْ  اللَّرِ   : َعْ  َلْهِل ْبِ  َلْعد  السَّ ُُ َْرْعِسر  لَرَل  َأ َّ َرُلر ُْ : إيِّ َوَهِْر ََأٌَة فَرَ الَر اَ ْْرُ  اْمر ََ. 
ررٌل : يَررا رَ  َُ ِْيال  ِ فَرَ رراَ  َر ُْ طَرر ِنََهررافَرَ اَمرر َْ َْ  اللَّررِ  ِ َزوِّ ٌَ . فَرَ رراَ  :  ُلرر رر ََ ا َِ َهررْل ِعْنررَدَك )) إْ  َلَْ َيُلررْ  لَررَل ِِبَررا 

 : إزَاَرَك إْ  َأْعبَََِْرَهرا )) : ُْ  اللَّرِ  إال إزَارِي َهرَ ا . فَرَ راَ  َرلرفَرَ اَ  : َمرا ِعْنرِدي (( . ِمْ  َشْ    ُْْصِدبُرَها ؟ 
َُ َوال إزَاَر لَرررَل ِ فَرراْلَِِمْس َشرررَْئا   َلْسرر رررْد . بَرراَ  :(( . ََ َِ ِديرررد   )) بَررراَ  : َمررا َأ َِ ْْ َخاََتررا  ِمرررْ   ِ (( الْرررَِِمْس َولَررر

ُْ  اللَِّ   .َشَْئا  فَاْلََِمَس فَرَلْم َيَِْد  َُِلَها ِبَا َمَعل ِمْ  اْلُ َْل ِ  )) : فَرَ اَ  َرُل َْ  (( . َزوَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   : َعررْ  أََْررِس بْررِ  َمالِررل   - 4 ََا    َأ َّ َرُلرر ِ  ِ َوَعَلَْررِ  َراُْع َزْعَعرر ْْ فَرَ رراَ   ِ َرَأ. َعِْررَد الررََِّْحَِ  بْررَ  َعرر
َْ  ال(( َمْهررََْم ؟ )) :  النَّررِبَ  ُُ اْمررََأَة  . فَرَ رراَ  : يَررا َرُلرر رر َْ بَرراَ  : َوْزَ  (( . َأْحررَدبْرَِرَها ؟  )) َمررا بَرراَ  :لَّررِ  َْرَاوَّ

  ُ َْاة  ِمْ  َ َه َُاة  )) بَاَ  :  . َْر ْْ ِب  (( . فَرَِاَرَك اللَُّ  َلَل ِ أَوَِْلْ َوَل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديثان + باب و حد) كتاُب الطَّالِق - 9
َّررُ  طَلَّررَ  اْمررََ  : - رضررر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 9 رر أَة  لَررر ُ َأ َِ َُ رَوِهررَ   ٌْ ِ فَرر ََكََ َ لِررَل ُعَمررر ا َِ

ِْ  اللَّررِ   ُْ  اللَّررِ   ِفَررر ِ ِ فَرَِر َررَََّا  ِلََُلرر َْ  )) ِ ُثَّ بَرراَ  : َرُلرر رررَ ررَّتَّ َْْبُهررََ ِ ُثَّ َتَِ َِ ْعَهرررا ِ ُثَّ َيُِْسررْلَها  َِ ََا لَُِر
ََلَّ (( . فَرَِْبُهََ ِ فَِنْ  َبَدا َلُ  َأْ  يُبَلَِّ َها فَرْلَُبَلِّْ َها بَرَِْل َأْ  َيََ  ُة ِ َكَما أََمََ اللَُّ  َعاَّ َو  سََّها ِ فَِِْلَل اْلِعدَّ

ََْضَِِها الَِِّت طَلََّ َها ِفََها (( .*  َِ َ  ِ ِلَْ.  َ  ُمْسَِرْ َِرَل ََْض َِ  َْ ََِّتَّ َتََِ  َوِي َلْعا  : )) 
َعهَ  :َوِي َلْعا  *  ََ ُْ ِمْ  َطالِبَها ِ َورَا ُِِسَِ ُْ  اللَِّ  َكَما أََمََ رَ ا َعُِْد اللَِّ   َف  . ُل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ بَرَْس   - 2 ََ بِْن ٌُ . : َعْ  فَاِطَم َْ َغا َِ ََ ِ َوُه َِْعص  طَلََّ َها اْلََِِّ َِو ْبَ    َأ َّ أَبَا َعْم
  َ نَرا ِمرْ  َشرْ     : طَلََّ َها َثالثا  ِ * َوِي رَِواَي رِع   ِ َفَسرِةبَُِْ  . فَرَ راَ  : َواَللَّرِ  َمرا لَرِل َعَلَرْ َُ َهرا وَِكَلَرُ  ِب  .فََأْرَلرَل إلََرْ

َْ  اللَِّ   ٌَ (()) فَرَ اَ  :  .َف ََكََْ  َ ِلَل َلُ   َفَجاَ ْ  َرُل  . لَََْس َلِل َعَلَِْ  َْرَعَ 
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َِيل  ِ ُثَّ بَرررراَ  : .  ((َوال ُلررررْلَن َوِي َلْعررررا  : ))  * ُِ أُمِّ َشرررر رررراَها )) فََأَمَََهررررا َأْ  َْرْعَِرررردَّ ِي بَرَْرررر َُ ََأٌَة يَرْ  ِْْلررررَل اْمرررر
ْم   َِاِك ِ اْعَِدِّي ِعْنَد اْبِ  أُمِّ َمْلُِ ٌَُل َأْعَمى ِ ََْضِعنَي ثََِاَبَل   َأْح ُِ فَرآِ َِِْ   .فَِنَُّ  َر َلْلر َِ ُْ . بَ (( فَرِنَ ا  : الَر

ََ بْرَ  َأِك ُلرْعََا َ  ُُ  ََكَُْ  لَرُ  : َأ َّ ُمَعاِويَر َلْل َِ ْهرم  َخبََِراِي  ِ فَرَلمَّا  ََ ُْ  اللَّرِ   .َوأَبَرا  أَمَّرا أَبُرْ  )) : فَرَ راَ  َرُلر
ُُ َعرررْ  َعاِِْ رررِ   ْهرررم  : فَرررال َيَضرررُل َعَصرررا ٌك ال َمررراَ  لَرررُ   ََِ َُ : َفُصرررْعلُْ ََ بْرررَ  َزيْرررد  اْْلِ . َوأَمَّرررا ُمَعاِويَررر ررر  ُأَلررراَم ِِ. )) 

ََِهِْ ُ  ََ ْبَ  َزْيد  )) ُثَّ بَاَ  :  ِ َفَل ِِ  ُأَلاَم ِْْل ُِْ   (( .ا َِ ُُ  َفَجَعَل اللَُّ  ِفَ ِ  ِفَرَنَل  . َخْ ا  ِ َواْغََِِْب
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 4 ) باُب الِعدَِّة - 1
ََْلررَلِمَََِّ  - 9 ََ ا َع ََ رأَْرََّهررا َكرر ِ َعررْ  ُلررَِرَرْ لَرر ْْ َُ َلررْعِد بْررِ  َخ ُْ ََتْرر َْ  -اَْ َِ بْررِ  لُررَؤيٍّ ِ وََكرررِمررْ  بَررِ  َعررَوُهرر اَ  ِ َّررْ  راِم

ر -َشِهَد َبْدرا   َِ ََْااِع ِ َوِهرَ   َِ الْر ر َِجَّ َهرا ِي  ُْيَِّ َعنرْ را رفَرُِرر ُْ َِحَْلَهرا بَرْعرَد َوفَاِْرِ  ِ فَرَلمَّ ُْ َأْ  َوَضرَع ر َُ اِمٌل . فَرلَرْم َْرْن
ُْ لِْلُةبَّاِب  َل ََْمَّ ُْ ِمْ  َِْعاِلَها :  َنابِ فَ  .َْرَعلَّ َها أَبُْ السَّ اِر  -ِل ْبُ  بَرْعَلل  رَدَخَل َعَلَرْ رٌل ِمرْ  بَرِ  َعِْرِد الردَّ َُ  -َر

َ  رفَرَ رر نَي النَِّلرراحَ  اَ  َِلَررا : َمررا ِل أَرَاك ُمََِجمِّلَرر َِّ ررَّتَّ ََيُررََّ َعَلَْررلِ  ! ؟ َلَعلَّررِل ُْرررََ َِ ُِ بِنَرراِكل   َ   َواَللَّررِ  َمررا أَْْرر َُ َأْشررُه أَْربَرَعرر
 ٌَ ُْ  . َوَع

ررا بَرر*   َُ : فَرَلمَّ َع ُْ ُلررَِرَرْ َْ  ربَالَر ُُ َرُلرر ُُ ِ فَأََْرَْرر ررنَي أَْمَسررَْ ِِ ُُ َعلَرر َّ ثََِراِك  َفَسررأَْلُُِ  َعررْ   ِ اَ  ِل َ لِررَل : َْجَْعرر
ُُ َِحِْل  ِ َوأََمََِي بِالِرَّْاِويِج إْ  َبَدا ِل : َ ِلَل ؟ فَأَفْرَِاِي  نَي َوَضْع ِِ  ُُ َلْل َِ  . بَِأيِّ َبْد 

ُْ  بررراَ  ابرررُ  ِشرررهاب  : وال*  ُْ ي َاِمهرررا -أَر. بَْألرررا  َأْ  َْرَِررررَاوََّج ِرررنَي وَضرررَع َّرررُ  ال - وِإْ  َكاَْررر رررََ َأ يَرْ ََُِبرررا  َغَرْ
َُها َِّتَّ َْْبُهََ .  َزْو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ بَ  - 2 ُِ أُمِّ َلرررَلَم َُ بِْنررر َِِْ رررررررررررررررَعررْ  َزيْرنَررر ََة  ِ َفَمَسررر ُْ ِبُصرررْع ََ ِ فَررَدَع ََِِِررر َِ رررٌَم َُمِّ  ُْيَِّ ِحَِ ُْ : ُْرررر َها ِ اَل ُ  بِرررِ رَاَعَرْ
َْ  اللَّرِ  وَ  ُُ َرُلر ْعر ََيِّ  َِ َا َأْحَنُل َهرَ ا    ُْ : إَّنَّ ُْ  : بَاَل َِ َأْ   )) يَرُ ر ِم اآلِخر ْْ ال َيَِرَل الْمرََأَة  ُْررْؤِمُ  بِاَللَّرِ  َواْلََرر

َا  (( . ُْ َ  َوَع ََ َأْشُه َ  َثالث  ِ إالَّ َعَلى َزْوج  : أَْربَرَع ْْ ُ  فَر  . )الحميم : القرابة( َتُِدَّ َعَلى َمَِّ
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4 -  ََ َْ  اللَِّ   - رض  اهلل عنها -َعْ  أُمِّ َعِبََّ ُ  بَراَ  : ) : َأ َّ َرُل ََأٌَة َعلَرى َمَِّر َ  ثَرالث  ِ  ) ال َتُِرَد اْمر ْْ فَرر
 ُْ َ  َوَع ََ َأْشُه ُ  َا  ِ وَ رإال َعَلى َزْوج  : أَْربَرَع َْْب َعْص ْغا  إالَّ ثَر با  َمْصُِ ْْ رُل  ِال َْرْلَُِس ثَر ِِ َوال ََتَرَس ِطَِرا   َِوال َْْلَِ

 ِ إالَّ إَ ا َطُهََْ  : ُْرَِْ ة  ِمْ  ُبْسط  أَْو َأْظَعار  (( . 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

3 -  ََ ُْ : - رضرر  اهلل عنهررا -َعررْ  أُمِّ َلررَلَم ِْ  اللَّررِ   بَررراَل ََأٌَة إىَل َرُلرر رراَ ْ  اْمرر ََ  ِ  ِاللَّرر  َْ ُْ : يَررا َرُلرر فَرَ الَرر
نَرَهرا ُْ َعَرْ ََُها ِ َوَبْد اْشََِل َها َزْو ُْيَِّ َعنرْ ُلَهرا ؟ فَرَ ر ِ إ َّ ابْرَنِِت ُْر ِِّ ُْ  اللَّرِ  رأَفَرُنَل َمرَََّْرنْيِ ِ  -(( ال  )) : اَ  َرُلر
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ُْ  : )) ال (( .  -أَْو َثالثَا   رٌَ  )) ُثَّ بَاَ  :ُِكَل  ِلَل يُ  ُْ َ  َوَع َُ َأْشرُه َا ِهَ  أَْربَرَعر رَداُك َّ ِي  ِإَّنَّ ِْ ُْ إ َوبَرْد َكاَْر
ََِة َعَلى َرْأِس احلَْْْ ِ  َِْم  بِاْلَِرْع َِ َْر   (( . اْ َاِهِلََّ

ُْ َشرََّ ثََِاِِبَرا  ْعُرا  ِ َولََِِسر ِِ  ُْ ََُهرا : َاَخلَر َهرا َزْو ُْيَِّ َعنرْ َْأَُة إَ ا ُْرر ُْ اْلَمر ُُ : َكاَْر ُْ َزيْرنَر ِ وَلَْ ََتَرسَّ ِطَِرا  * فَرَ اَل
َ   ِ َوال َشرررَْئا   ٌَ ِ ُثَّ ُْررررْؤَْى ِبَدابَّررر رررَّتَّ ََتُرررََّ ِِبَرررا َلرررَن َّْ بِرررِ   - أَْو طَرررْ   ِ أَْو َشررراة   ِ ِِحَرررار   –َِ َْ  ِفَرَِرْعرررَِ فَرَ لََّمرررا َْرْعرررَِ

ْ    إالَّ َماَ   َُ َِْم  ِِبَا .ِب ََة  ِ فَرَِر َُُج فَرُِرْعَبى بَرْع ُ  أَْو َغْ ُِِ . ِ ُثَّ ََتْ ُل بَرْعُد َما َشاَ ْ  ِمْ  ِطَ َِ ََا    ُثَّ ُْر
 )اْلِحْفش : البيت الصغير ، وتْفتضُّ : تدلك به جسدها( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 8 ) كتاُب اللِّعاِن - 11
ْْ َأ َّ فُرالَ  بْرَ  فُرال   بَراَ  : يَر:  - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ  َعِِْد اللَِّ  بْرِ  ُعَمرََ  - 9 َُ َأْ  لَر َْ  اللَّرِ  ِ أََرأَيْر ا َرُلر

َُ َلرلَ  َ  َعِظرَم  ِ َوِإْ  َلرَل َ  ِ َكََْف َيْصَنُل ؟ إْ  ََْللََّم ََْللَّرَم بِرَأْم َُ ِِ ُدَْا اْمَََأَُْ  َعَلى فَا َِ َد َأ ََ َُ َعلَرى ِمِْرِل َو
َُ النَّررِبَ  رر َ لِررَل . بَرراَ  : َفَسررَل ِْررُ  . فَرَلمَّ َل َعْنررُ  بَررْد فَرَ رراَ  : إ َّ الَّررِ ي َلررأَلُِْ  ِ بَرْعررَد َ لِررَل أََْرراُُ  ا َكررا َ رفَرلَررْم َيُِ

ُُ بِررِ  !. ْرِ  اُبْرُِِلَرر ْرَِة النَرر ررلَّ َهررُؤالِ  اآليَرراِ  ِي ُلرر ََ ُهررمْ  : فَررأَْْرَاَ  اللَّررُ  َعرراَّ َو ََ َْ  أَْزَوا َُْمرر فَرررَِالُه َّ  ِ (( )) َواَلَّررِ يَ  يَر
ررََُُ  ِ َعَلَْرر ِ  ََِة . فَرَ رراَ  : ال ِ َواَلَّررِ ي بَرَعَِررَل : َوَأْخَِرررََُُ  َِوَوَعظَررُ  َو َكَّ َُْ  ِمررْ  َعررَ اِب اآلِخرر َأ َّ َعررَ اَب الررَدْْرََا َأْهرر

ََْعَظَهررا ِ َهررا . ُثَّ َاَعاَهررا ِ فَر ُُ َعَلَرْ َََهررا ِ بِرراحلَْ ِّ ِ َمررا َكررَ ْب َُْ  ِمررْ  َعررَ ابِ  َو َكَّ َََهررا : َأ َّ َعررَ اَب الررَدْْرََا َأْهرر  َوَأْخَِر
َُلِ  ُْ : ال ِ َواَلَِّ ي بَرَعََِل بِاحلَْ ِّ ِ إَُّ  َلَلاِ ٌب . فَرََِدأَ بِالََّ ََِة . فَرَ اَل رِهَد أَْربَرَل َشَهر ِ اآلِخ َُ اَاا   بِاَللَّرِ  : إَّرُ  رَف

ََ اللَّرررِ  َعَلَْرررِ  إْ  َكررراَ  ِمرررْ  اْلَلررراِ ِبنيَ  َِلِمرررْ  الصَّررراِاِبنَي  ََ : َأ َّ َلْعنَررر رررِهَدْ  أَْربَرررَل  ُِثَّ ثَررررنَّ بِررراْلَمَْأَِة  . َواْْلَاِمَسررر َُ َف
َهررا إْ  َكرراَ  ِمرررْ  الصَّرراِاِبنَي . ُثَّ فَررررَََّ  رَشررَهاَاا   بِاَللَّررِ  : إَّرررُ  َلِمررْ  اْلَلرراِ ِبنَي ِ َواْْلَررر َُ اللَّرررِ  َعَلَرْ ََ : َأ َّ َغَضرر اِمَس

نَرُهَما . ُثَّ بَاَ  : ٌُ ؟ (( َثالثا  .  ِ َِدَُكَما َكاِ بٌ يَرْعَلُم َأ َّ أَ  )) اللَّ ُ  بَرَرْ  فَرَهْل ِمْنُلَما َْا َِ
َهرا  : َوِي َلْعرا  *  َْ  اللَّررِ  ِ َمرراِل ؟ بَراَ  :  (( . )) ال َلررََِِل لَررَل َعَلَرْ َُ   ال َمرراَ  لَررَل )) بَرراَ  : يَررا َرُلر إْ  ُكْنرر

َها  َِ َْ َُ ِمْ  فَر َلْل ِْ َْ ِبَا اْلَِ َها فَرُه َُ َعَلَرْ َهاَوإِ ِ َحَدْب َْ أَبْرَعُد َلَل ِمنرْ َها فَرُه َُ َعَلَرْ َُ َكَ ْب  (( . ْ  ُكْن
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررال  َرَمرررى اْمََأََْرررُ  ِ َواْْرَِرَعرررى ِمرررْ  َولَرررِدَها ِي َزَمررر ُ  :َعْنرررو  - 2 َُ ِْ  اللَّرررِ  اَأ َّ َر  ُ  اللَّرررِ  فََأَمََُُهَرررا َرُلرررْ ِ  ِ  َرُلررر
ََلَّ َكَما بَاَ    فَرَِالَعَنا ََْلِد لِْلَمَْأَِة ِ َوفَرَََّ  بَرنْيَ اْلُمَِالِعنَرنْيِ  عاَّ َو  . ِ ُثَّ َبَضى بِاْل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 رٌل ِمرْ  بَرِ  فَرراَارََة إىَل النَّرِبِّ : بَاَ   َعْ  َأِك ُهََيْر َُ اَ  َر ََ  . ََْا فَرَ راَ  : إ َّ اْمرَََأِت َولَرَدْ  ُغالمرا  َأْلر
َْاُْرَهررا ؟ )) اَ  :رررررررربَرراَ  : َْرَعرْم . بَ  (( إبِررٌل ؟ ِمر ْ  َهرْل لَررل: ))  اَ  النَّررِبَ ررررررررررفَر َ  بَراَ  : ُِحْررٌَ . بَرراَ  :  (( َفَمرا أَْل
ُْْربررا  . بَرراَ  :  (( َهررْل ِفََهررا ِمررْ  أَْوَرَ  ؟))  َْ  (( فَررَأ َّ أََْاَهررا َ لِررَل ؟ )) بَرراَ  : إ َّ ِفََهررا َل بَرراَ  : َعَسررى َأْ  َيُلرر

َْ  َْرَاَعُ  ِعٌَْ  )) َْرَاَعُ  ِعٌَْ  . بَاَ  :   (( .َوَهَ ا َعَسى َأْ  َيُل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(54( 
 

3 -  ََ َُ ُْ :  -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ََ ِي ُغالم   ِ اْخََِصَم َلْعُد ْبُ  َأِك َوبَّاص  بَاَل  . َوَعُِْد ْبُ  َزْمَع
َْ  اللَّ ِ رفَرَ اَ  َلْعٌد : يَ  ََ ْبِ  َأِك َوبَّ  ِ ا َرُل ُُْْظَْ إىَل َشَِِهِ  . رَهَ ا اْبُ  َأِخ  ُعَِِْ  اص  ِ َعِهَد إَِلَّ َأَُّ  ابْرُنُ  ِ ا

ََاِش َأِك ِمْ  َولَِدَ رَوبَ  َْ  اللَِّ  ِ ُوِلَد َعَلى ِف ََ : َهَ ا َأِخ  يَا َرُل   .ِِْ  اَ  َعُِْد ْبُ  َزْمَع
ُْ  اللَِّ   ََ  فَرَنَظََ َرُل ََاشِ  )) فَرَ اَ  :ِ إىَل َشَِِهِ  ِ فَرَََأ. َشَِره ا بَرَرِّن ا ِبُعَِِْ َْلَرُد لِْلِعر ََ ِ اْل َْ َلل يَا َعِْرُد بْرَ  َزْمَعر  ُه

َِ احلََْجَُ  ِ َاُة  .َولِْلَعاِه ْْ َِِجِب ِمْنُ  يَا َل ِْ َاُة َبَط َوا ْْ ََُُ َل  . (( . فَرَلْم َْر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

5 -   ََ رر َُ ُْ : -رضرر  اهلل عنهررا  -َعررْ  َعا َِ َْ  اللَّررِ   أَْرََّهررا بَالَرر َُُ  َأَلررارِيَُ  إ َّ َرُلرر رر َاَخررَل َعلَرر َّ َمْسررَُورا  ِ َْرِرْ
ِهِ  . فَرَ اَ  : َْ ََ  )) َو ارِثَر َِ ََ بْرِ  َزيْرد  ِ فَرَ را َ ِ َأَلَْ َْرََْي َأ َّ َُمَاِّزا  ََْظََ لِْعرا  إىَل َزيْرِد بْرِ   ُِ  َوُأَلراَم َْ َهرِ  : إ َّ بَرْعر

  ْ  (( . اََْبَداِم َلِمْ  بَرْع
 . َُمَاٌِّز بَا َِعا  * َوِي َلْعا  : َكاَ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِْ  اللَّرِ   بَررراَ  : َعرْ  َأِك َلررِعَد  اْْلُرْدرِيِّ   - 6 ََ اْلَعررْاُ  ِلََُلرر رردُُكْم ؟  )) اَ  :ر. فَرَ رر  ُكِر َِ وََِلَ يَرْعَعرُل َ لِررَل َأ
َِدُُكْم  - ٌَ إالَّ اللَُّ  َخالُِ َها (( . -وَلَْ يَرُ ْل : َفال يَرْعَعْل َ ِلَل َأ َْب ُْ َْرْعٌس َُمُْل  فَِنَُّ  لَََْس

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِْرِد اللَّرِ   - 7 اِب ََ َهرى َعْنر ُ   بَراَ  : - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ   ْْ َكراَ  َشرَْئا  يُرنرْ َْلُ  يَرْنراُِ  ِ لَر  ُكنَّرا َْرْعراُِ  َواْلُ ر
 . لَنَرَهاَْا َعْنُ  اْلُ َْل ُ 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رَل َرُلر َعْ  َأِك َ رٍّ  - 8 ر : ْ ُ ريَرُ ر َْ  اللَّرِ  ر: َأَُّ   َِ َُ َْ يَرْعَلُمرُ   -ل  ااََّعرى لِ َرْ ِ أَبَِرِ  ر)) لَرََْس ِمرْ  َر  -َوُهر
ُُ ِمْ  النَّ  ا لََْسَ رَوَمْ  ااََّعى مَ . إالَّ َكَعََ  َّْْأ َمْ َعَد َِ ِ أَْو بَراَ  : رَوَمْ  َاعَ  ِ ارِ رَلُ  : فَرَلََْس ِمنَّا ِ َوْلََََِِر َُرال  بِراْلُلْع ا َر
اَر َعَلَْ ِ  -َولَََْس َكَ ِلَل  -َعُدوَّ اللَِّ   َِ  (( . إالَّ 

 * َكَ ا ِعْنَد ُمْسِلم  . 
. ُُ ُْ  * َولِْلَُِةارِيِّ ََنْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 6 ) كتاُب الرَّضاِع - 11
ُْ  اللَّررِ   - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  ابْررِ  َعَِّرراس   - 9 ُِ َِحْرراََة : )) بَرراَ  : بَرراَ  َرُلرر َُُم   َتَِررَل ِل  ال ِي بِْنرر ََيْرر

. )) َِ َُ َأِخ  ِمْ  الَََّضاَع ُِ ِ َوِهَ  ابْرَن َُُم ِمْ  النََّس  ِمْ  الَََّضاِع َما ََيْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ رررر َُ ُْ  اللَّررررِ   -رضرررر  اهلل عنهررررا  -َعررررْ  َعا َِ ُْ : بَرررراَ  َرُلرررر َُُم ِمررررْ     بَالَرررر ََ َُتَررررَُِّم َمررررا ََيْرررر : )) إ َّ الَََّضرررراَع
الَاِة (( .   اْل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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َهررررا - 4 ُْ : إ َّ أَفْرلَرررررَل   -رضررررر  اهلل عنهرررررا  - َوَعنرْ بَرْعرررررَدَما أُْْررررراَِ   اْلرررررَِْأَ َ  َعلَررررر َّ  -َأَخررررا َأِك اْلُ َعرررررَِْس  -بَالَررررر
َْ  اللَِّ   .احلَِْجابُ  ََِّتَّ َأْلَِْأِ َ  َرُل َْ أَْرَضرَعِ  ِ  َأَخا َأِك اْلُ َعرَْسِ ِن َّ فَ  ِ فَرُ ْلُ : َواَللَِّ  ال لَ ُ  َلُ  ِ  لَرََْس ُهر

ُْ  اللَّرِ   .َوَلِلْ  أَْرَضَعِِْ  اْمََأَُة َأِك اْلُ َعرَِْس  َْ  اللَّرِ  رفَرُ ْلرُ : يَر فَرَدَخَل َعلَر َّ َرُلر َْ  ِا َرُلر رَل لَرََْس ُهر َُ إ َّ الََّ
ُْ ََيَُِنلِ  فَِنَُّ  َعَملِ   ا ََْ ِي َلُ   : )) أَْرَضَعِ  ِ َوَلِلْ  أَْرَضَعِِْ  اْمََأَُُْ  . فَرَ ا َ  ََِب َْ ِ  . ))                        

ُْ  : ك   فََِِ ِللَ  :بَاَ  ُعََْوُة *  َُ َْرُ  َُ ُْ َعا َِ ُِ كَكاَْ َُُم ِمْ  النََّس َِ َما ََيْ ْا ِمْ  الَََّضاَع َُِّم َِ . 
ُُ  فَرَلْم لَ ْ  َلُ  . فَرَ اَ  : َأََتَِِْجِِرنَي ِمر ِّ َوأََْرا َعَمرلِ  اْلَِْأَ َ  َعَل َّ أَفْرَلُل ِ: َوِي َلْعا  *  : َكَْرَف َ لِرَل ؟  ؟ فَرُ ْلر
ِ َأِخر   اَ  : أَْرَضَعِْلِ رررررررررربَ  َِ ُُ ررررررربَ  .اْمََأَُة َأِخر  بِلَر ُْ : َفَسرأَْل َْ  اللَّرِ   اَل َحرَدَ  أَفْرلَرُل ِ ا َْرَ ِي  فَرَ راَ  : )) َرُلر

 .َلُ  (( 
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َهررا  - 3 ُْ  -رضرر  اهلل عنهررا  -َوَعنرْ ررٌل ِ فَرَ رر النَّررِبَ : َاَخررَل َعلَرر َّ ِ بَالَرر َُ َُ ِ َمررْ   )) اَ  :رَوِعْنررِدي َر رر َُ يَررا َعا َِ
َِ .  فَرَ رر (( .َهررَ ا ؟ َُ  اَ  :ربُرْلررُ : َأِخرر  ِمررْ  الَََّضرراَع رر َُ َُ ِمررْ   ِ)) يَررا َعا َِ َررا الَََّضرراَع ُُْل َّ ؟ فَِنَّنَّ َْا ََْ  َمررْ  إْخرر ُْْظُرر ا

. )) َِ  اْلَمَجاَع
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ بْررِ  احْلَرر - 5 َُ َأِك إَهرر:  اِرِث رَعررْ  ُعْ َِرر َّررُ  َْرررَاوََّج أُمَّ ََيْررََي بِْنرر ُْ : بَررْد رَأ َااُ  ِ فَرَ الَرر ْْ ٌَ َلرر اب  ِ َفَجرراَ ْ  أََمرر
َُْ ِ َف َكَ اَ  : رَأْعَََ  َع ِّ . بَ رفَ  ِ َف ََكَُْ  َ ِلَل لِلنَِّبِّ  .ا رأَْرَضْعُُِلمَ  َِّ َكََْف  وَ  )) اَ  :رُ  . بَ رَْ  َ ِلَل لَ رفَرَِرَن

ُْ َأْ  َبْد أَْرَضَعُِْلَما  (( . ؟ َوَبْد َزَعَم
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاِ  ْبِ  عَ  - 6 َََج َرلُ ربَ  اِزب  رَعْ  اْلَِر ََ  -  ُْ  اللَِّ  راَ  : َخ ر ُهْم ابرْ  -يَرْعِ  ِمْ  َملَّ َُ َِحْراََة ِ ُْرنَراِايفَرََِِِعرِرْ : نَر
َرلِ رَوبَرر -فََأَخرَ  بََِرِدَها  -َعرَم ِ فَرَِرَناَوَِلَرا َعلِرر ٌّ يَررا  ََ : ُاْو ررِل ِ  اَ  لَِعاِطَمر ََ َعمِّ َِِمِلَابْرنَر ِْ : َهرا . فَاْخََِصرَم ِفََهررا فَا

ْعَعٌَ ِ َوَزْيٌد ِ َعِل ٌّ  ََ َُ َعمِّر  رفَر َ .  َو رَ  ِِبَرا ِ َوِهرَ  ابْرنَر َِ َُ َعمِّر  ِ َوَخالَُِرَهررَوبَرِ اَ  َعِل ٌّ : أََْرا َأ ْعَعرٌَ : ابْرنَر ََ ا راَ  
َُ َأِخ  . فَرَ َضى ِبَِ رَوبَ  ََِتِِْت  َِ اَُمِّ  )) اَ  :رِْلَالََِِها ِ َوبَ   النَِّبَ ا ِ راَ  َزْيٌد : ابْرَن َُ ِبَْناَِل   (( .اْْلَاَل
َُ ِمر ِّ ِ َوأََْررا ِمْنرل  )) اَ  لَِعلِر ٍّ :رررررررَوبَ  َ  :ررررررررَوبَ  (( ِ أَْْر ُْ َخْلِ ر  َوُخُلِ ر  )) اَ   َِْعَعر  َوبَراَ  لَِايْررد  : (( ِ َأْشررَِرَه
ْْالَْا )) َْْا َوَم َُ َأُخ ْْ  . (( َأ
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 ( أحاديث 9 ) كتاُب الِقصاِص - 12
ْا   - 9 رَهُد َأْ  ال إلَرَ  ِإالَّ اللَّرُ  :  النَِّبَ اَ  ِ راَ  : بَ ربَ  َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َمْسُع ُْ َِئ  ُمْسِلم  َي )) ال َيََِل َاُم اْم
َد. ثَ ِ  ِْ ُْ  اللَّ  إالَّ بِِن ُُ الاَّاِي ِ َوالنرَّْعُس بِالنرَّْعِس ِ َوالَِّارُِك رَوَأيِّ َرُل َِ ((ِلِديِنِ  اْلُمَعارُِ  الث  : الِرََِّّ  .لِْلَجَماَع

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ْا   - 2 ُْ  اللَّرِ   َعْ  َعِِْد اللَِّ  بْرِ  َمْسرُع َِ ِي  بَراَ  : بَراَ  َرُلر َم اْلِ ََاَمر ْْ : )) أَوَُّ  َمرا يُرْ َضرى بَررنْيَ النَّراِس يَرر
َما ِ   .((  الدِّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ بَ  - 4 َِْمرر َِ ْْبَلَررَ  َعِْررُد اللَّررِ  بْررُ  َلررْهل   اَ  :رررررررررررررَعررْ  َلررْهِل بْررِ  َأِك  ْا  إىَل َخََِْرررََ ِ ا َُ بْررُ  َمْسررُع َوِهررَ   -َوُحَََِّصرر
َمئِر   ُحرْلٌل  ْْ َُ إىَل َعِْرِد اللَّررِ  بْرِ  َلرْهل  ررررررررررررفَرَِرَعََّبَ  -يَر ُط ِي َاِمرِ  بَِِرَال   -ا ِ فَررَأَْى ُحَََِّصر َِّ رر َُ َْ يَرَِ َفَدْفنرر  ِ ُثَّ  -َوُهر

ْْبََلَ  َعُِْد الرََّ  ََ ِ فَا َْيَِّصرِ َُ رَوُحَََِّصرِ ل  رِْحَِ  بْرُ  َلْهرَبِدَم اْلَمِديَن ُِ ْا  ربْرنَراِ  -َُ رَو َُ  ِ إىَل النَّرِبِّ  -ا َمْسرُع فَرَ َه
َْ   )) : ا َ ررررررررررررررررررررَعُِْد الرََِّْحَِ  يَررََِللَُّم ِ فَر َ  َْ ِ َكِرِّر رَدُث اْلَ ر -(( َكِرِّر ِْ َْ َأ ِم رَوُهر َُ ِ فَرََِللََّمر -ْْ  اَ  :ررررررررررررا ِ فَر َ رَفَسرَل

((  َ ْ َْ  بَراَِْلُلْم ِ أَْو َوَْسْ  ِ َأََتِْلُع  َ ِِ َُِلْم ؟ َِ ِِ رَهْد ِ وَلَْ َْررََ ؟ بَرربَر(( . َحرا ُْ ْا : وََكَْرَف ََنْلِرُف ِ وَلَْ َْ اَ  : راُل
ُْا ِِبَْمِسنَي ََيَِنا  ))  ْا : َكَْفَ ف (( . فَرُِْْب َُُِلْم يَرُه ْْ  َْْأُخ ُ  َ اُل  ِمْ  ِعْنِدُِ .  فَرَعَ َلُ  النَِّبَ  . ِم ُكعَّار  ؟بَِأَْيَاِ  بَر
ررِديِ  َِحَّرر*  َِ ررريُرْ ِسررُم ََخُْسرر : )) ُْ  اللَّررِ  راَ  َرُلرررد  : فَرَ ررراِا بْررِ  َزيْرررَوِي  َُ ُهْم ِ فَرَُررْدَفُل رَْ  ِمررْنُلْم َعلَررى َر ل  ِمررنرْ

ُْ ربَ  (( .ِبَُمَِِِّ   ْا : أَْمٌَ َلَْ َْ ُهْم ؟ )) :  ََنِْلُف ؟ بَرا َ َهْد ِ َكََْف اُل ُْا بَِأَْيَاِ  ََخِْسرنَي ِمرنرْ ْا : (( . فَرُِْْب َُُِلْم يَرُه بَراُل
ٌم ُكعَّارٌ  ْْ َْ  اللَِّ  ِ بَر  . يَا َرُل

ُْ  اللَِّ  *  ََُِ َرُل ِديِ  َلِعَِد ْبِ  ُعَِرَْد  : َفَل َِ َ  ِمْ  إِبِل ا َوِي  ُُ ِبِا ََ ََْاا َِ َأْ  يُرِِْبَل َاَمُ  ِ فَر  . لصََّدَب
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ  : َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 3 رَد َرْأُلَهررَأ َّ  َ  ُوَِ ََْيِ  رارَِي َجر َِ  : َمرْ  فَرَعرَل َهرَ ا بِرلِ : َل رَفِ َر .ا َمَُْضْضرا  بَررنْيَ 
ِْايٌّ ِ فََأْوَمَأْ  ِبََْأِلهَ  ... ال ٌ رالٌ  ِ فُ رفُ  ََِّتَّ  ُِكََ يَرُه َِ ِ فََأمَ را ِ فَُأخِ ر؟  ََ ِْاَي فَاْعَِر ُْ  اللَّرِ  رَ  اْلََرُه :  ََ َرُلر
َجََْيِ  ْ  يُرََ َّ َرْألُ أَ  َِ  . ُ  بَرنْيَ 
  : اِلل  رْبِ  مَ َأَْس  : َعْ  ا َِ َّ رَوالنَّسَ ِ َوِلُمْسِلم  * 

ارِيَ  ََ ِْايّا  بَرََِل  ُْ  اللَِّ  رَ  َعَلى أَْوضَ رَأ َّ يَرُه ُُ َرُل  .ِِبا  اح  ِ فَأَبَاَا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 5 ْلِِ   َعرْ  َأِك ُهََيْرر را فَررََِل اللَّررُ  َعلَرى َرُلر ََ  بَراَ  : َلمَّ ر َُرال  ِمرْ  بَرِ  لََْر   ِبَ َِِررل   : َملَّ ُْ ُهررَ ْيٌل َر بَرَِرلَر
َِ ِ فَرَ اَم ِ  ََلَّ  -إ َّ اللََّ   )) فَرَ اَ  :ِ  النَِّبَ َكاَ  َِلُْم ِي اْ َاِهِلََّ ََِس َع ْ  -َعاَّ َو َِ ََ اْلِعَرَل ِ َوَلرلََّط  َبْد  ر َملَّ

َر رد  بَرْعرِدي ِ َوِإَّنَّ َِ ََ َِد  َكاَ  بَرِِْل  ِ َوال َتََِل  ََ َْلُ  َواْلُمْؤِمِننَي ِ َوِإْرََّها َلَْ َتَِلَّ  َها َرُل َ  ِمرْ  َعَلَرْ ُْ ِل َلراَع لَّر ِِ ا ُأ
ََاٌم ِ ال يُرْعَضُد  َِ  : ُِ ُْْكَهررا َشَجََُهاَْرَهار  ِ َوِإْرََّها َلاَعِِت َهِ  رد  رِ َوال ُْرْلرَِرَ ُط َلاِببَُِرَهر ِ َوال ُُيَِْرلَرى َش ُِ ا إالَّ ِلُمْن

ََْيِ  : إمَّرا َأْ  يَرْ ُِرَل ِ َوِإمَّرا َأْ  يرُ  ِ َوَمْ  بَُِِل لَرُ  بََِِرٌل ِ َْ ِِبَرْ ِ النَّظَر رٌل ِمرْ  َأْهرِل الْرَََمِ  رفَرَ ر (( . ْعرَد.فَرُهر َُ  -اَم َر
ْا ِل رفَرَ راَ  : يَرر -أَبُررْ َشراُ   يُرَ رراُ  لَر ُ  َْ  اللَّرِ  ِ اُْكُُِِرر ََِك َشرراُ   )) : ُْ  اللَّررِ  راَ  َرُلررفَرَ ر . ا َرُلر ْا  ِ ُثَّ  (( اُْكُُِِر

َْ  اللَّرِ  ِ إالَّ اااَ  : ررررررررررررفَر َ ِ بَاَم اْلَعَِّراُس  ْرَِْر  ْ ِخرََ يَرا َرُلر ِْْنَرا َوبُرُِ ُْ  اللَّرِ  ررررررا . فَر َ رفَِنَّرا َُنَْعلُرُ  ِي بُرَُ  : اَ  َرُلر
((  ََ  (( . إالَّ اِاْ ِخ
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رراَر النَّرراَس ِي إْمرر : َعررْ  ُعَمررََ بْررِ  اْلَْبَّرراِب  - 6 َُ َّررُ  اْلَِ َْأَِة َأ   النَّررِبَّ  َشررِهْد ُ  : فَرَ رراَ  اْلُم ِرر َةُ  .الِص اْلَمرر
َ   ِ َعِْد   -َبَضى ِفَِ  ِبُ ََّة   َهُد َمَعلَ  ِ -أَْو أََم ُْ ِهَد َلُ  ُحَمَُّد ْبُ  ِ فَ  فَرَ اَ  : لََِْأِْنَيَّ ِبَْ  َي  . َمْسَلَمََ َُ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 7 ُْ اْمََأََْراِ  ِمرْ  ُهرَ ْيل   بَراَ  : َعْ  َأِك ُهََيْر َ  ِ فَرَ ِرَ  ِابْرََِِرَل َُْخرََ. ِِبََجر رَداُُهَا ا ِْ ُْ إ َََمر َهرا َوَمرا ِي فَر َلِرْ
ْا إىَل . َبْبِنَها  ْ ِ  فَاْخََِصُم ُْ  اللَِّ  ِ  اللَِّ   َرُل ِنَِنَهرا ُغرٌََّة :  فَرَ َضى َرُل ََ  ََ ِ  -َعِْرٌد ِ أَْو َولَِرَدٌة  -َأ َّ ِايَر

َْأَِة َعلَررى َعاِبَلَِِهرررَوَبَضررى ِبِديَرر َِ اِْلُررَ ِلَ ِ فَرَ رراَ  : يَررا رفَرَ رر .ْم رَوَمررْ  َمَعُهرر ِ ارا ِ َوَورَّثَرَهررا َوَلَدَهرررَِ اْلَمرر اَم َِحَررُل بْررُ  النَّاِب َرر
َْ  اللَِّ  ِ َكََْف َأْغََُم َمْ  ال ُْ  اللَّرِ   َرُل ََِب َوال َأَكرَل ِ َوال َْبَرَ  َوال اْلرَِرَهلَّ ِ َفِمِْرُل َ لِرَل يُبَرَل ؟ فَرَ راَ  َرُلر َش

  : ((  ِ ِمْ  إْخَْاِ  اْلُلهَّا َْ َا ُه ِل َلْجِعِ  الَِّ ي َلَجلَ ك((  إَّنَّ َْ  . كِمْ  َأ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُِصنْي   - 8 ََاَ  ْبِ   َّْ َيَد  : َعْ  ِعْم َُال  َع َُل  ِ فَرنَراََع يَ َأ َّ َر ْاَر ُُ ِ فَاْخََِصرُم ُْ ثَِنَََِّا َْبَرَع ُُ ِمْ  َفِمِ  ِ فَر  َد
ُل )) فَرَ اَ  :  إىَل  النَِّبِّ  ِْ َْ اْلَع ُُ َكَما يَرَع َِدُُكْم َأَخا َْ َأ ََ َلل (( .! يَرَع  ال ِاَي

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِيِّ بَر - 1 ْنرُدٌب رَعْ  احلََْسِ  ْبِ  َأِك احلََْسِ  اْلَِْص َُ ثَرَنا  ردَّ َِ رِديِا  رَوَمر - ِي َهرَ ا اْلَمْسرِجدِ  -اَ  :  َِ ا َِْسرََنا ِمْنرُ  
ِْ  اللَّرِ  رِ َومَ  ْنُدٌب َكَ َب َعلَرى َرُلر َُ   َْ َُى َأْ  َيُل ُْ  اللَّرِ  ربَراَ  : بَر ِ ا َْنْ : )) َكراَ  فِرََمْ  َكراَ   اَ  َرُلر

َلُلْم  ٌَْح ِ َفَجاَِع ِ وَ بَرِرْ َُ ٌَُل ِبِ   رَّتَّ َمرَر َِ ُم  ُُ ِ َفَمرا َربَرأَ الردَّ اَّ ِِبَرا يَرَد َِ رلَّ : رَأَخَ  ِللَِّنا  َف ََ اَ  . بَراَ  اللَّرُ  َعراَّ َو
ََّْمُ عَ فَ َعِِْدي بَاَاَرِي بِنَرْعِسِ  ِ  َِ. )) ََ  َلَِْ  اْ َنَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث + بابان 6 ) كتاُب الُحدوِد - 13
ََ  -بَاَ  : َبِدَم َْاٌس ِمْ  ُعْلل   َعْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل   - 9 ََ ِ فَرَأَمََ َِلُرْم النَّرِبَ  -أَْو ُعََيْرنَر َُْوا اْلَمِدينَر َِر َْ   فَرا

َْاِِلَررا أَ  : بِِلَ رراح  ِ َوأََمررََُهمْ  ْا ِمررْ  أَبْر ََُب رر ُْ ْا  ِ َوأَْلَِاِهَرراْ  َي َِ ررا َحرر ْا . فَرَلمَّ ْا رَاِعررَ  النَّررِبِّ : فَرراْْبََلُ  ْا  ِ بَرَِرلُرر َواْلررَِاُب
َِ َ  ِِبِْم ِ فََأَمََ رالنرََّعَم ِ َفجَ  َُ ِي أَوَِّ  النرََّهاِر ِ فَرَِرَعَ  ِي لثَارِِهْم . فَرَلمَّا اْرَْرَعَل النرََّهاُر  هْم أَيْرِديَ  : فَرَ بَرلَ اَ  اْْلََِر

َُلَ  ْ َ ِ َو ِّ  ُهمْ َوأَْر ْا ِي احلَََِّْة َيْسَِْسُ  َ  . ََْ  َأْعَُرنُرُهْم ِ َوَُُِْك ْْ  ِ َفال ُيْسَ 
ََ : فَرهَ ربَ *  ْا : ُؤالِ  راَ  أَبُْ ِبالَب ْا ِ َلََُب َْل ُ وََكَعَُوا بَرْعَد إَيَاِهِْم ِ وَ ِ َوبَرَِرُل ْا اللََّ  َوَرُلر اَرُب َِ  . َُ ُ  ا ََْماَع ََ  . َأْخََ
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ْا   - 2 ََ بْرِ  َمْسرُع َََة  ِ َعرْ  ُعَِرَْرِد اللَّرِ  بْررِ  َعِْرِد اللَّرِ  بْررِ  ُعَِِْر رضرر  اهلل  -َوَزيْرِد بْررِ  َخالِرد  اْ َُهرِ ِّ ِ َعررْ  َأِك ُهََيْرر
َْ   أَْرَُّهَما بَاال : -عنهما  ََاِب َأَْى َرُلر ََْع َُال  ِمَ  ا َُ  إ َّ َر رُدك اللَّرَ  إالَّ َبَضرَْ ُُ ْْ َْ  اللَّرِ  ِ َأ فَرَ راَ  : يَرا َرُلر

نَرنَررا ِبِلَِرراِب اللَّررِ   َُ  ِبَرَرْ َْ أَفْرَ ررُ  ِمْنررُ   -فَرَ رراَ  اْلَْْصررُم اآلَخرر نَرنَررا ِبِلَِرراِب اللَّررِ  ِ َوْأَ ْ  ِل . -َوُهرر ِْ بَرَرْ  َْرَعررْم ِ فَرراْب
ُْ  اللَّرِ   َأ َّ  : بَراَ  : إ َّ ابْرِ  َكرراَ  َعِسرَعا  َعلَرى َهرَ ا ِ فَررَاَ  بِاْمََأَِْرِ  ِ َوِإيِّ ُأْخررْبْ : )) بُرْل (( .  فَرَ راَ  َرُلر
َم  َْ ُُ  .َعَلى اْبِ  الََّ ُُ َأْهَل اْلِعْلمِ  فَافْرََِدْي َِ َشاة  َوَولََِدة  ِ َفَسأَْل َ   : َُوِي فََأْخِرَ  ِ ِمْنُ  ِبِا ََ ْلرُد ِما ََر ََ َرا َعلَرى ابْرِ   أَّنَّ
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ُْ  اللَّرررِ  ِ  َم . فَرَ ررراَ  َرُلررر َْ ََأَِة َهرررَ ا الرررََّ ُُ َعرررام  ِ َوَأ َّ َعلَرررى اْمررر َِيررر ََْبِضرررنَيَّ  ِ َواَلَّرررِ ي َْرْعِسررر  بََِرررِدُِ ))  : َوَْرْ 
َنُلَمررا ِبِلَِرراِب اللَّررِ   َْلَِررَدُة  :بَرَرْ ْلرردُ ِ  َواْل َررَنُم َراٌّ َعَلَْررلِ اْل ََ ُُ َعررام  .  َوَعلَررى اْبنِررل  َِيرر َ  َوَْرْ   -اْغررُد يَررا أَُْرررَُْس ِما ََرر

َُل  ِمْ  َأْلَلَم  ُْ فَاْرُْجَْها  -ِلََ َََف ُْ  اللَّرِ  (( َعَلى اْمََأَِة َهَ ا ِ فَِنْ  اْعَِر ُْ ِ فَرَأَمََ ِِبَرا َرُلر ََفَر َها ِ فَاْعَِر ِ فَرَ َدا َعَلَرْ
 . ُْ َُِْجَ  . جير()العِسيف : األ فَر
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ُهَما ِ – 4 ُْ وَلَْ َُتَْصرْ  ؟ بَراَ  :  ُلرِئَل النَّرِبَ  بَراال : َوَعْنُ  ِ َعنرْ َِ إَ ا َزَْر َََمر لِرُدوَها ِ إْ  )) َعرِ  ا َْ ُْ فَا َزَْر
ْْ ِبَضِع   (( . َْها َوَل ِلُدوَها ِ ُثَّ بَُِع َْ ُْ فَا ِلُدوَها ِ ُثَّ إْ  َزَْ َْ ُْ فَا  ُثَّ إْ  َزَْ

 . )والضِفير : الحْبل( .لَّاِلََِِ ِ أَِو الََّاِبعَِ ك أَبَرْعَد ا :َأاري  ال* باَ  ابُ  ِشهاب  : ك 
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َََة  - 3 رٌل ِمررْ  اْلُمْسرِلِمنَي َرُلر َأَّرُ  بَرراَ  : َعرْ  َأِك ُهََيْرر َُ َْ ِي اْلَمْسرِجِد  - َْ  اللَّرِ  رأََْرى َر ُُ  -َوُهر ِ فَرنَرراَاا
ُُ ر: يَررفَرَ ررراَ   َْ  اللَّررِ  ِ إيِّ َزَْرَْرر ِهرر ِ  .فَررَأْعَََ  َعْنررُ   .ا َرُلرر َْ ررى ِْْلَ رراَ  َو َِّ َْ  اللَّررِ  ِ إيِّ لَررُ  اَ  رفَرَ رر ِ فَرَِرَن : يَررا َرُلرر
ِه ِ . فََأْعَََ  َعْنُ   .َزَْرَُْ  َْ َِّى ِْْلَ اَ  َو َْ  اللَِّ  ِ إيِّ َزَْرَُْ َلُ  اَ  رفَر َ  ِ فَرَِرَن رَّتَّ ثَررنَّ  . َ  َعْن ُ فََأْعََ  .: يَا َرُل َِ

رر ُُ َرُلرررَد َعلَررى َْرْعِسررِ  أَْربَررَل َشررَهاَاا   : َاَعرررا َشِهرررَ لِررَل َعَلَْررِ  أَْربَررَل َمررََّا   . فَرَلمَّ َل رأَبِرر))  اَ  :رِ فَرَ رر ُْ  اللَّررِ  را
ٌْ  ؟ ُن ِصْنُ ؟ )) اَ  :راَ  : ال . بَ ربَ  (( . َُ ِْ ُْ  اللَّر  راَ  : َْرَعْم . فَرَ رربَ  (( . فَرَهْل ُأ ْا بِرِ   )) : اَ  َرُلر اْ َهُِر
 ُُْ  (( .  فَاْرُْجُ

ََ ْبُ  َعِِْد الََِّْحَِ  ربَ *  ْ ُ  :اَ  اْبُ  ِشَهاب  : فََأْخَِرََِي أَبُْ َلَلَم اِبََ ْبَ  َعِِْد اللَِّ  يَرُ  ََ َل  ُكْنرُ فِرََمْ  َرَْجَرُ  ِ :   َِ
ُُ بِاْلُمَصلَّْ  ِ فَرَلمَّا    . بِاحلَََِّْة ِ فَرَََْجَْناُُ  أَْ َلَ ُِْ  احلَِْجارَُة َهَََب ِ فََأْارَْكَناُُ فَرَََْجَْنا

َُ ْبُ  عُِْد اهلِل ِ َوَعُِْد اهلِل ْبُ  َعَِّاس  ِ َوأبُْ لَ  َْ : ماِعُا ْبُ  ماِلل  ِ َوَرو. ِبصََُِّ  : َاِب َُُل ُه ِعَد  اْْلُرْدرِي * الََّ
ُِ ا ََْيدُة ْبُ  احلَُْصَْ  َْلَلِمَ  .ِ َوبُر
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اُ وا إىَل َرلُ  َأَُّ  بَراَ  : - رض  اهلل عنهما -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 5 ََ َْا  ُ  : رَف ََكَُوا لَر للَِّ  ِْ  ارإ َّ اْلََرُه
ررال  َزَْرََرررا . فَرَ رر َُ ُهْم َوَر ُْ  اللَّررِ  رَأ َّ اْمررََأَة  ِمررنرْ ْْرَاِة ِ ِي َشرر )) : اَ  َِلُررْم َرُلررر رررُدوَ  ِي الِرَّرر َِْ ِم ؟رَمررا  َْ  (( . ْأِ  الرررََّ
ُُِهْم َوَُيَْلُدوَ  . بَ  ْا : َْرْعَض ِم  إ َّ ِفََهاُِْم ِ اَ  َعُِْد اللَِّ  ْبُ  َلالم  : َكَ برْ رفَرَ اُل َْ ْْرَاِة  .الََّ ْْا بِرالِرَّ َُوَها ِ ِ فَرأََْر ر َُ فَرَن

مِ  َْ َِ الََّ ُُ َعَلى لَي ُدُهْم َيَد َِ ََْضَل َأ َلَهرا َوَمرا بَرْعرَدَها  ِ فَر ََأَ َمرا بَرِرْ فَرَ راَ  لَرُ  َعِْرُد اللَّرِ  بْرُ  َلرالم  : اْرفَرْل يَرَدك .  ِفَرَ ر
ُُ ِ فَِنَ ا ِفََها َََفَل َيَد ِم  فَر َْ َُ الََّ َُِْجَا .  فََأَمََ ِِبَِما النَِّبَ  .فَرَ اَ  : َحَدَ  يَا ُحَمَُّد  .لَي  فَر

ََُل : ََيَْنأُ َعَلى اْلَمَْأَِة ربَ *  ََأَْيُ الََّ  .ية الرجم : عبد اهلل بن ُصوِريا()الرجل الذي وضع يده على آ َها احلَِْجارََة .رْ يَِ َ  اَ  : فَر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 6 َْ  اللَِّ   َعْ  َأِك ُهََيْر ْْ َأ َّ ربَر : َأ َّ َرُل َ فْرَِرُ  ِِبََصراة  َل ِ راطَّلَرَل َعَلَْرَل ِب َرْ ِ إْ ِْر اْمرََأ  اَ  : )) لَر َِ َف
َنُ  : َما َكاَ  َعَلَْلَ   (( . ََُناحٌ  ِ فَرَعَ ْأَ  َعَرْ
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 ( أحاديث  3 ) باُب َحدِّ السَِّرقِة - 1
َنُررُ   َوِي َلْعرا  : -َببَررَل ِي َِمَر ٍّ ِبََمُِرُ    َأ َّ النَّرِبَّ  : - عنهمرا رضر  اهلل -َعرْ  َعِْرِد اللَّرِ  بْرِ  ُعَمررََ  - 9 ََ- 
َُ َارَاِهَم (( .َثال  َث

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ رر َُ ُْ َرُلرررر: أَْرََّهرر - رضرر  اهلل عنهرررا -َعررْ  َعا َِ َعرر ر  ُْ  : )) ُْرْ بَرررُل اْلََررُد ِي رُبْررِل ِاينَررراريَرُ رر َْ  اللَّررِ  را  َِ
 (( . َفَصاِعدا  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ََ رر َُ َِ الَّررِِت َلرََبَ  : - رضرر  اهلل عنهرا -َعرْ  َعا َِ ََْيُررا  َأُهَُّهررْم َشرْأُ  اْلَمْةُاوِمََّرر ْا : َمررَأ َّ بُر ْ  ُيَللِّررُم ُْ ِ فَرَ رراُل
َْ  اللَّررِ  ِفََهررا  َُ بْررُ  َزيْررد  ر؟ فَرَ رر َرُلرر ْا : َوَمررْ  ََيْررَِتُِئ َعَلَْررِ  إالَّ ُأَلرراَم ِْ  اللَّررِ   -اُل َُ َرُلرر رر ِِ -  . َفَللََّمررُ  ؟

َُ ِ فَر َ  رُدوِا اللَّرِ  ؟  )) اَ  :رُأَلاَم ُِ َِدٍّ ِمْ   َعُل ِي  ُْ َُ ِ فَرَ رِ اَم رُثَّ بَر(( ِ َأَْ َرا َأْهلَرَل الَّرِ يَ   )) اَ  :رفَاْخَِبَر إَّنَّ
َِيُف َْرََُكرر : ِمررْ  بَرررِِْلُلمْ  رر َُّ ْا إَ ا َلررَََ  فِررَِهْم ال ُْ ْا َعَلَْررِ  احْلَرردَّ رُُْ ِ َوِإَ ا َلررَََ  فِررَِهْم الضَّررِعَُف أَبَرررأَْرَُّهررْم َكررا َوَأمْيُ  .اُم

َُ حَُ  ََ بِْن ْْ َأ َّ فَاِطَم ُُ َيَدَهااللَِّ  : َل ُْ َلَ َبْع  (( .  مَّد  َلَََب
: ُْ ُُ ِ فََأَمََ النَِّبَ   * َوِي َلْعا  باَل ُد َِ ُْ اْمََأٌَة َْْسَِِعُ  اْلَمَِاَع َوَْْ  . ِبَ ْبِل َيِدَها َكاَْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديثان ) َباُب َحدِّ اْلَخْمِر - 2
َُل  َبْد شَ  َأ َّ النَِّبَّ  : اِلل  رَعْ  َأَِْس ْبِ  مَ  - 9 َِي ََ رََِب اْلَْمْ رُأِتَ ِبََ ُُ ِِبَ  أَْربَِعنَي .َدة  ََنَْ رِ َفَجَلَد

َ  . فلمَّا   َاِْنَي . فَأَمََ * براَ  : َوفَرَعلَرُ  أبُْ بْل اَر النَّاَس ِ فَرَ راَ  َعُِْد الََِّْحِ  : َأَخفَّ احلُُْدوِا ََ َُ كراَ  ُعَمَُ : اْلِ
 ِبِ  ُعَمَُ .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََْاَة  - 2 ِْيِّ  -َعْ  َأِك بُر َْ  اللَّرِ    - َهاِِْئ ْبِ  ََِْرار  اْلَِرلَر رَل َرُلر ََِة  : َأَّرُ   َِ ر َُ َ  َع ْْ ُْ  : )) ال َُيْلَرُد فَرر يَرُ ر
ُُِدوِا اللَِّ  (( . َِدٍّ ِمْ    َأْلَْاط  إالَّ ِي 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث + بابان 7 ) ِكَتاُب اأَلْيَماِن َوالنُُّذوِر - 14
َََة  - 9 ُْ  اللَّرِ   َعْ  َعِِْد الََِّْحَِ  ْبِ  َ ُ اِاَمرارََة  َََة ِ ال َْْسرَأ ِ : )) يَرا َعِْرَد الرََِّْحَِ  بْرَ  َ ُر بَاَ  : بَاَ  َرُل
    َ َ   : فَِنََّل إْ  أُْعِبََِرَها َعْ  َمْسأََل َها ِ َوِإْ  أُْعِبََِرَهرا َعرْ  َغرْ ِ َمْسرأََل َُ إلََرْ ْل َهرا  : وُكِّ َُ َعَلَرْ َُ  .أُِعْنر َلْعر َِ َوِإَ ا 

ََأَ  ِ َعَلى َيَِني   َهافَر َََها َخْ ا  ِمنرْ َُ َغَرْ َْ َعْ  ََيَِِنَل ِ َوْأِ  الَّ :  ْي ٌَ َفَلعِّ َْ َخَرْ  (( . ِ ي ُه
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ُْ  اللَّررِ   َعرْ  َأِك ُمَْلررى  - 2 لِرُف َعلَررى ََيِررني  ِ ال أَ  -إْ  َشراَ  اللَّررُ   -: )) إيِّ َواَللَّررِ   بَراَ  : بَرراَ  َرُلر ِْ
َهافََأَر.  َََها َخْ ا  ِمنرْ ٌَ ِ َوََتَلَّْلُِرَها (( . ِ َغَرْ َْ َخَرْ ُُ الَِّ ي ُه  إالَّ أََْرَْ
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ُْ  اللَِّ   َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 4 ْا ِبآبَا َُِلْم (( .  بَاَ  : بَاَ  َرُل َهاُكْم َأْ  ََتِْلُع  : )) إ َّ اللََّ  يَرنرْ
ِلْف بِاَللَِّ  أَْو لََِْصُمُ *  ِْ الِعا  فَرْلََ َِ  (( .  َوِلُمْسِلم  : )) َفَمْ  َكاَ  
َ  بَاَ  ُعَمَُ *  َْ  :َوِي رَِواَي َْ  اللَِّ   فَر ُُ َرُل ْع ُُ ِِبَا ُمْنُ   َِ َلْع َِ َا  . يَرنرَْهى عَ  اَللَِّ  َما  َا  َوال لِث َها ِ َ اِك  نرْ

 )آثًرا يعني : حاكًيا عن غيري أنه حلف بها( . 
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َََة  - 3 َْف َّ اللَّ ك:  - علَهمرا السرالم -بَاَ  : )) بَاَ  ُلَلََْماُ  بْرُ  َااُوا  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر ََ ََطُر لَر َرْ
ِ َفِ َررَل لَرُ  : بُررْل : إْ  َشرراَ  اللَّررُ  ِ فَرلَررْم  كَعلَرى َلررِِْعنَي اْمررََأَة  ِ َْلِررُد ُكرَل اْمررََأَة  ِمررنرُْه َّ ُغالم ررا يُرَ اِْرُل ِي َلررَِِِل اللَّرر ِ 

َْْسررا   أَ يَرُ رْل ِ فَ  ررَدٌة : ِْْصرَف إ ِِ ََأٌَة َوا َِ ِِبِر َّ ِ فَرلَررْم َْلِررْد ِمرنرُْه َّ إالَّ اْمرر ُْ  اللَّررِ  رررررررررررر. بَ ( (طَررا  : اَ  : فَرَ راَ  َرُلرر
ْْ بَاَ  إْ  َشاَ  اللَُّ  َلَْ ََيَْنْ  ِ )) ِِِ  (( َل ََ   .وََكاَ  َارَكا  حِلَا
ْلُُ  : )) َفِ ََل َلُ  : ُبْل : إْ  َشاَ  اللَُّ  (( يع  :*   َلُل .باَ  ل  امل ب
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ْا   - 5 ُْ  اللَّررِ   َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َمْسررُع لَررَف َعلَررى ََيِررنِي َحررْْب   بَرراَ  : بَرراَ  َرُلرر َِ ا يَرْ َِِبررُل ِِبَرر ِ : )) َمررْ  
َِئ  ُمْسِلم   ٌَ  -َماَ  اْم َِ َْ ِفََها فَا َْ َعَلَْرِ  َغْضرَِا ُ  -ُه َُوَ  ِبَعْهرِد  َلِ رَ  اللَّرَ  َوُهر رَِر ُْ ُْ : )) إ َّ الَّرِ يَ  َي (( . َوَْرَالَر

َنا  بَِلَال   َِ ك .... اللَِّ  َوأََْيَاِهِْم ََ َِ اآلَي  (( إىَل لِخ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََْشَعِ  ْبِ  بَرَْس   - 6 َ  بَاَ  :   َعْ  ا ٌَ ِي بِْئر َْم َُل  ُخُصر ِْ  اللَّرِ   ِ َكاَ  بَرَِْ  َوبَرنْيَ َر  فَاْخََِصرْمَنا إىَل َرُلر
:  ُْ  اللَّررِ  راَ  َرُلرراِل . فَرَ رربُرْلرُ : إ ا  ََيْلِرُف َوال يُرَِرر (( .ُ  رأَْو ََيَِنُر ِ اِهَداكَ رَشرر )) : ُْ  اللَّرِ  راَ  َرُلررِ فَرَ ر
لَررر))  َِ َِئ  ُمْسرررِلم  ريَرْ َِِبرررُل ِِبَرررا َمرررِ َف َعلَرررى ََيِرررنِي َحرررْْب  رَمرررْ   َْ ِفََهرررا فَررر -اَ  اْمررر ٌَ رُهررر َِ َْ َعَلَْررر -ا ِ  َلِ رررَ  اللَّرررَ  َوُهررر

 َغْضَِاُ (( .
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7 -  َِّ ُِ بْررِ  الضَّ َََْْصررارِيِّ رررررررررررَعررْ  ثَابِرر َّررُ  بَرر اِك ا َْ  اللَّررِ  رَأ َْ  اللَّررِ   اَيَل َرُلرر ََِة ِ َوَأ َّ َرُلرر ررَج َُّ َُ ال  ََتْرر
َلَف َعَلى َيَِني  ِبِلََّ  َغْ ِ اِالْ ربَ  َِ َْ َكَمرراَ  : )) َمْ   رْ    رالِم ِ َكاِ با  ُمَِرَعمِّدا  ِ فَرُه َُ : ا بَراَ  ِ َوَمرْ  بَرَِرَل َْرْعَسرُ  ِب

 َِ َم اْلِ ََاَم ْْ َُل  َْ  .ُع َِّب ِبِ  يَر   . ْ ٌر ِفََما ال ََيِْلُل ((َولَََْس َعَلى َر
َ  : )) َوَلْعُ  اْلُمْؤِمِ  َكَ ِِْلِ  (( . *  َوِي رَِواَي
ُُ اللَُّ  إالَّ ِبلَّ  * َ  لََََِِلِرَََّ ِِبَا ِ َلَْ يَاِْا َ  : )) َمِ  ااََّعى َاْعَْ. َكاِ َب  َ  (( .رَوِي رَِواَي

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (أحاديث  5 ) َباُب النَّْذِر - 1 
َِ َأْ  َأْعَِِلرَف ربَ  َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 9 ُُ َْرَ ْرُ  ِي اْ َاِهِلََّر َْ  اللَّرِ  ِ إيِّ ُكْنر ُُ : يَا َرُلر َ  اَ  : بُرْل لَر لََرْ
ما   - ْْ َ  : يَر ََاِم . - َوِي رَِواَي ِِ بَِنْ رَِك (( . بَاَ  : ِي اْلَمْسِجِد احلَْ  )) فََأْو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(61( 
 

َّررُ  َْرَهررى َعررْ  النَّررْ ِر ِ َوبَرراَ  : : َعررْ  النَّررِبِّ  - رضرر  اهلل عنهمررا -َعررْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  ُعَمررََ  - 2 ُ  ال إَّرر )) َأ
ََُج ِبِ  ِمْ  اْلَِِةَِل (( . يَْأِت ِِبَْ   ِ َا ُيْسَِْة  َوِإَّنَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -   َ ََ ْبِ  َعاِم َ   َعْ  ُعْ َِ اِفََر َِ ََاِم  ُِ اللَّرِ  احْلَر َ  إىَل بَرَْر ُِ َأْ  َأْلرَِرْعِِتَ  : فَرَأَمََِْْ  . بَاَ  : ََْ َرْ  ُأْخِِت َأْ  ََتْ
َْ  اللَِّ   ُْ (( فَرَ اَ  :ِ َُُِْ  فَاْلَِرْعِرَ ِ  َِلَا َرُل  . )) لَِِْمأِل َوْلَِرََْك
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّرِ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 3 ِي َْرْ ر    َأَُّ  بَاَ  : اْلرَِرْعََّت َلرْعُد بْرُ  ُعَِراَاَة َرُلر
ُْ بَرَِْل َأْ  َْرْ ِضََُ   -َكاَ  َعَلى أُمِِّ   ُْفرََِّ ُْ  اللَِّ   -ُْر َها : )) بَاَ  َرُل  (( . فَاْبِضِ  َعنرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُِ ْبِ  َماِلل   - 5 َبِِت : َأْ  َأْْنَلِرَل ِمرْ  َمراِل  َعْ  َكْع ْْ َْ  اللَِّ  ِ إ َّ ِمْ  َْرر ُُ : يَا َرُل َ  إىَل  -بَاَ  : بُرْل َحرَدَب
ْلِ ِ  ُْ  اللَِّ   -  اللَِّ  َوِإىَل َرُل َْ َماِلَل  فَرَ اَ  َرُل ٌَ َللَ   : )) أَْمِسْل َعَلََْل بَرْع َْ َخَرْ  (( . فَرُه
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (أحاديث  6 ) َباُب اْلَقَضاِء - 2
9 -  ََ َُ ُْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنها  -َعْ  َعا َِ ُْ : بَاَ  َرُل ََِْا َهَ ا َمرا لَرََْس ِمْنرُ   بَاَل َدَث ِي أَْم ِْ : )) َمْ  َأ

َْ َراٌّ (( .   فَرُه
َْ َراٌّ (( .: َوِي َلْعا  *  ََُْا فَرُه  )) َمْ  َعِمَل َعَمال  لَََْس َعَلَِْ  أَْم

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ َُ ََ ربَ  - اررض  اهلل عنه -َعْ  َعا َِ ُُ ُعَِِْ ُْ ِهْنُد بِْن ُْ : َاَخَل ِْ  اللَّرِ   -اَ  راْمََأَُة َأِك ُلْعََ  -اَل َعَلى َرُلر
  َ يَ رفَر : ُْ َْ   اللَِّ  راَل ٌَل ِ ال يُرْعِبَِ  ِمْ  النرََّع َ رِ إ َّ أَبَا ُلْعََ ا َرُل ِِ ٌَُل َش َوَيْلِعر  بَرِ َّ ِ ِ َِ َما َيْلِعَرِ  راَ  َر

نَررِ الِِ  ِب َرْ ِ ِعْلِمررِ  را َأَخرْ ُ  ِمررْ  َمررإالَّ َمر َُ ُْ  اللَّررِ  رفَرَهرْل َعلَرر َّ ِي َ لِرَل ِمرْ   ُخرِ ي ِمررْ   : )) اح  ؟ فَرَ راَ  َرُلر
ِِ َمالِِ    (( . َوَيْلِع  بَِنَلِ  ِ َما َيْلِعَلِ  : بِاْلَمْعَُو

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -  ََ َْ  اللَِّ  :  -رض  اهلل عنها  -َعْ  أُمِّ َلَلَم َََج إلَرَِْهْم ِ  َِ  َأ َّ َرُل ُِْجََِِْ  ِ َفَةر ََ َخْصم  بَِِاِب  َلَِ ََ َل 
ِْ  )) فَرَ راَ  : ْ  ِ فََأ َْ  أَبْرلَرَغ ِمررْ  بَرْعر َرا يَررْأَِِْ  اْلَْْصرُم ِ فَرَلَعررلَّ بَرْعَضرُلْم َأْ  َيُلرر ررٌَ ِ َوِإَّنَّ َُ َررا أََْرا َب َّررُ  َأال إَّنَّ ُُ َأ ِسرر

ُُ َلُ  ِِبَ ِّ ُمْسِلم   َِحاِاٌ  ِ فَأَْبِض  َلُ   ِمْلَها: َفَمْ  َبَضَْ ِْ ٌَ ِمْ  َْار  ِ فَرْلََ َا ِهَ  ِبْبَع  أَْو َيَ ْرَها (( . ِ فَِنَّنَّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  َع ْ  - 3 َُ َأِك ِ وَ   -ا مرض  اهلل عنه -َعِِْد الََِّْحَِ  ْبِ  َأِك َبْل ُُ بَراَ  : َكَِر إىَل اْبنِرِ  َعِْرِد اللَّرِ  بْرِ  لَرُ   َكَِِْر
َََة  َْ بَررا   ِبِسِجْسررَِا َ  -َأِك َبْلر َُ َغْضررَِاُ   - َوُهرر ُُ َرُلرر  : َأْ  ال ََتُْلررْم بَرررنْيَ اثْرنَرررنْيِ َوأَْْرر ْعرر  َْ  اللَّررِ  فَررِنيِّ  َِ
:  ُْ َْ َغْضَِاُ  (( . )) ال يَرُ  ٌد بَرنْيَ اثْرنَرنْيِ َوُه َِ  ََيُْلْم َأ

َِلَ َوِي رِ *  َ  : )) ال يَرْ ِضنَيَّ  َْ َغْضَِاُ  (( . ٌم بَرنْيَ اثْرنَرنْيِ َواَي  َوُه
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َََة  - 5 ُْ  اللَّرِ   َعرْ  َأِك َبْلر َِ ؟  بَراَ  : بَراَ  َرُلر بُرْلنَرا : بَرلَرى ك (( َثالثَرا   ك: )) َأال أَُْرِِّرُئُلْم بِرَأْكَْبِ اْلَلَِرا َِ
َْ  اللَّرررِ  ِ بَررراَ  : ََاُك بِاَللَّررر ِ  )) يَررا َرُلررر َْالِرررَدْيِ   ِ اِاْشرر َأال : ))  -وََكرراَ  ُمَِِّلئرررا  َفَجلَرررَس ِ َوبَررراَ   -(( َوُعُ رررُْ  اْل
ُ  الَاوِر ِ َوَشَهاَاُة الاَ  ْْ َُ ََِّتَّ ِ ِ َفَما زَاَ  ُيَلَُِّرَها  (( ورِ َوبَر  .  بُرْلَنا : لَََُِْ  َلَل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْاُهْم  لنَِّبَّ : َأ َّ ا -رض  اهلل عنهما  -َعْ  اْبِ  َعَِّاس   - 6 ْْ يُرْعَبى النَّراُس بِرَدْع الاََّعرى َْراٌس : بَاَ  : )) َل
َْاَِلُْم ِ َوَلِل َّ اْلََِمنيَ ِاَماَ  رِ  َعى َعَلَْ ِ  ََا   َوأَْم  (( . َعَلى اْلُمدَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث + بابان 01 ) ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة - 15
رر    - 9 ُِ ُُ َرُلررربَرر  -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ  النَرْعَمرراِ  بْررِ  َب ْعرر َْ. النَرْعَمرراُ   -ُْ  ريَرُ رر َْ  اللَّررِ  راَ  :  َِ َوَأْهرر

ٌ  -بِِنْحَِرَعَِْ  إىَل أُُ َْرَِْ   ََاَم بَرنيِّ ٌ ِ َواحلَْ ََِِِهاٌ  ِ ال يَرْعَلُمُهر َّ َكِِرٌ  ِمرْ  النَّراِس ِ ِ : )) إ َّ احلَْالَ  بَرنيِّ ُْ نَرُهَما ُم َوبَرَرْ
ََأَ  ُِرَهاِ  : اْلَِِرْ َُ َ  َفَمْ  اْرََّ ى ال ْْ ر َِ ََْعرى  ََاِم ِ َكرالََّاِع  يَر رُِرَهاِ  : َوبَرَل ِي احْلَر َُ ِلِديِنِ  َوِعَِْضِ  ِ َوَمْ  َوَبَل ِي ال

ََْْرررَل ِفَرررِ  ِ َأال َوِإ َّ ِلُلرررلِّ َملِرررل  ِِح رررى ِ َأال َوِإ َّ ِِحَرررى اللَّرررِ  َحَارُِمرررُ  ِ َأال َوِإ َّ ِي ا ِ احلَِْمرررى  ََْسرررِد يُِْشرررُل َأْ  يَر
َ  ُمضْ  ُْ َحَلَل ا ََْسُد ُكَلُ   ِ َ  َِ ُُ ((  :َوِإَ ا َفَسَدْ  َفَسَد ا ََْسُد ُكَلُ  ِ إَ ا َحَل  .َأال َوِهَ  اْلَ ْل

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََا ِ  بَاَ  : ْ  َأَِْس ْبِ  َماِلل  عَ  - 2 ْا ِ َوأَْارَْكُِرَهرا ِ أَْْرَعْجنَرا أَْرَِْرا  ِبَرَِّ الظَّْهر ُم فَرَلَ ُِر ْْ  ِ فََأَخرْ ُْرَها ِ َفَسرَعى اْلَ ر
ََ ِ َفَ َِبََها  َِ ُُ ِِبَا أَبَا طَْل ِْ  اللَِّ  ِ فَأََْرَْ َْرِِكَها ِ َوَفِةَ يْرَها ِ َوبَرَعَ  إىَل َرُل  .  )َلَغُبوا : أْعَيوا( (( . َِِل ُ فَر َ  ِب

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

4 -   َ ُِ َأِك َبْل ُْ : -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َأْ َاَ  بِْن ِْ  اللَِّ   بَاَل ُُ . فَرََل ا فََأَكلْ  ََنَََْْا َعَلى َعْهِد َرُل  َنا
 *  َ َِ َوِي رَِواَي  .: َوََنُْ  بِاْلَمِديَن

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ بْررِ  َعِْررِد اللَّررِ   - 3 رراِب ََ َِ ِ َوأَِ َ  ِي   َأ َّ النَّررِبَّ  : -رضرر  اهلل عنهمررا  -َعررْ   ََْهِلََّرر َِ ا ِْم احلُُْمرر َْرَهررى َعررْ  حُلُرر
ِْم اْْلََْلِ   . حلُُ

ُُ بَا َ *  َد ِْ ََ  : َوِلُمْسِلم  َو أِل ِ اْْلَََْل  : َأَكْلَنا َزَمَ  َخََِْر ِْ َْ ََْهِل ِّ . َوَْرَهى النَِّبَ  .َوُِحََُ اْل  َعْ  احلَِْماِر ا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُم َخََِْرر بَاَ  : َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َأِك أَْوََف  - 5 ْْ ٌَ لَََاِلَ َخََِْرََ ِ فَرَلمَّا َكاَ  يَرر َنا ََمَاَع َِ َأَحابَرِرْ ََ : َوبَرْعنَرا ِي احلُُْمر
ََْْاَها  َِ َِ ِ فَاْْرَِ ََْهِلََّ ُْ ِِبَا اْلُ ُدوُر ِ ا ِْ  اللَِّ   ِفَرَلمَّا َغَل ْا اْلُ رُدوَر :  َْاَا. ُمَناِاي َرُل ْا ِ َأْ  َأْكِعئُر َوال َْرْأُكُل
َِ َشَْئا  . ِْم احلُُْم  ِمْ  حلُُ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

6 -  ََ ُْ  اللَِّ   بَاَ  : َعْ  َأِك ثَرْعَلَِ َََّم َرُل َِ  ََُُْهِلَََِّ حل َِ ا  . َْم احلُُْم
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ِْ  اللَّرررِ  ربَرر -رضررر  اهلل عنهمرررا  -َعررْ  ابْرررِ  َعَِّررراس   - 7 َْلَِررِد َمرررَل َرُلررر ُُ أََْرررا َوَخالِرررُد بْرررُ  اْل َُ  اَ  : َاَخْلررر بَرَْررر
ْ   مَ  ٍُّ َحُْن َِْة فَر َ  .بََِِدُِ  ُْ  اللَِّ  رفََأْهَْ. إلََِْ  َرلُ ِ َُْمَََْْ ِ فَُأِتَ ِبَض ُْ النِّْسر ََ : راَ  بَرْع َْْر ُِ َمَُْم الرالَِّت ِي بَرَْر

َِيرُد َأْ  يَررَأْخْبُوا َرلُ  ََفَرَل َرُلر . ْأُكلَ رَْ  اللَِّ  ِبَرا ُي ُُ  ُْ  اللَّرِ  رفَر ُُ  .يَرَد َْ  اللَّر ِ  فَرُ ْلر َْ يَرا َرُلر ََاٌم ُهر ر َِ ؟ بَراَ  :  : َأ
ُدِي َأَعافُُ  ))  َِ ِم  ِ فََأ ْْ  (( .ال ِ َوَلِلنَُّ  َلَْ َيُلْ  بَِأْرِ  بَر
ََْرُُْ  ِ فََأَكْلُُِ  ِبَاَ  َخاِلٌد :  * َِر َْ َُ  َوالنَِّبَ  فَا  . )المْحنوذ : المشوي بالرَّْضف ، وهي الحجارة الُمحماة( . يَرْنُظ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِْ  اللَِّ   بَاَ  : َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َأِك أَْوََف  - 8 ََا َغَاْوَْا َمَل َرُل  . اَ َلَِْل َغَاَوا   ِ َْْأُكُل ا َْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر - ِ َفَدَعا ِبَا ََِدِْ ِ  اَ  : ُكنَّا ِعْنَد َأِك ُمَْلى ربَ ِ َِْم ِّ رَدِم ْبِ  ُمَضَِّب  ا َْ رَعْ  َزهْ  - 1 ََ َها حَلْرُم َا  -اج  رَوَعَلَرْ
ٌَُل ِمْ  َبِ  ْرََْ رَفَدخَ   بَردْ  فَرِنيِّ   اَ  : َهلُرمَّ رفَرَ ر. أَ رفَرَِرَللَّر .: َهلُرمَّ لَرُ  اَ  رفَرَ ر - َأِْحََُ ِ َشٌَِِ  بِراْلَمَْاِل  -ِم اللَِّ  رَل َر

َْ  اللَِّ   ُُ َرُل  .يَْأُكُل ِمْنُ   َرأَْي
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ردُُكْم َطَعام راربَ  َأ َّ النَِّبَّ  -رض  اهلل عنهما  -َعْ  اْبِ  َعَِّاس   - 91 َِ ُُ  ِ اَ  : )) إَ ا َأَكَل َأ فَرال ََيَْسرْل يَرَد
 (( . ََِّتَّ يَرْلَعَ َها ِ أَْو يُرْلِعَ َها

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (أحاديث  4 ) َباُب الصَّْيِد - 1
ررِ ِّ  - 9 َُ ََ اْلُْ َْ  اللَّررِ   :بَرراَ   َعررْ  َأِك ثَرْعَلَِرر ُُ َرُلرر م  َأْهررِل   أََْرَْرر ْْ َْ  اللَّررِ  ِ إَّررا بِررَأْرِ  بَررر ُُ : يَررا َرُلرر فَرُ ْلرر

ِْْل   :ِكَِاب  ِ أَفَرَنْأُكُل ِي لََِِِِْهْم ؟ َوِي أَْرِ  َحَْد    ِ َوِبَلْلرِب اْلُمَعلَّرِم ِ م  َوِبَلْلِب الَِّ ي لَََْس ِبَُعلَّ ِ َأِحَُد ِبَ 
َِ َأْهرِل اْلِلَِراِب يَرْعِ  مِ  -أَمَّا َما  ََكََْ   )) َفَما َيْصُلُل ِل ؟ بَاَ  : ْا ِفََهرا  -ْ  لََِْر َََهرا فَرال َْرْأُكُل رْدَُتْ َغَرْ ََ فَرِنْ  َو

ِلررلَ  ْْ ْا ِفََهررا . َوَمررا ِحررْدَ  ِبَ  َْها ِ وَُكلُرر ررُدوا فَاْغِسررُل َِْ ِ فَرر ََكََْ  اْلررَم اللَّررِ  َعَلَْررِ  َفُلررْل ِ َوَمررا ِحررْدَ   ِ َوِإْ  َلَْ 
 َُ   ََكاَُْ  َفُلْل (( . ِبَلْلَِِل اْلُمَعلَِّم ِ َف ََكََْ  اْلَم اللَِّ  َعَلَِْ  َفُلْل ِ َوَما ِحْدَ  ِبَلْلَِِل َغْ ِ اْلُمَعلَِّم فََأْارَْك

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررراَتِ   َعررر ْ ِ َعرررْ  ُهَّررراِم بْرررِ  احْلَررراِرِث  - 2 َِ َْ  اللَّرررِ  ِ إيِّ أُْرِلرررُل اْلِلرررالَب  بَررراَ  : َعرررِديِّ بْرررِ   ُُ : يَرررا َرُلررر بُرْلررر
َُ اْلررَم اللَّررِ  ؟ فَرَ رر ََ ِ فَرَُْمِسررْلَ  َعلَرر َّ ِ َوأَ ُْكرر َُ َكْلَِررَل اْلُمَعلَّررمَ  )) اَ  :راْلُمَعلََّمرر ََْ  اْلررَم اللَّررِ  ِ  ِ إَ ا أَْرَلررْل َو ََكرر

ُُ : َوِإْ  بَرر(( َفُلْل َما أَْمَسَل َعَلَْرَل  َهرا (( ا َلَْ يَ رَوِإْ  بَررَِرْلَ  ِ َمر )) اَ  :رَِرْلَ  ؟ بَر. بُرْلر ٌُ لَرََْس ِمنرْ رََْكَها َكْلر ُْ .
ُُ ؟ فَرَ ررراَ  : ََاِ  الصَّرررََْد ِ فَُأِحرررَ ُُ : فَرررِنيِّ أَْرِمررر  بِررراْلِمْع ََاِ  ِ َفَةرررَا َ إَ ا رَ  )) بُرْلررر َُ بِررراْلِمْع ْ  َوإِ ِ َفُلْلرررُ   َمَْررر

 . ُ  (( َأَحابَُ  ِبَعَْ   َفال َْْأُكلْ 
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ُُ ِ فَِنْ  َأَكرَل فَرال َْْأُكرْل *  ُُ ِ َوِفَِ  : )) إالَّ َأْ  يَْأُكَل اْلَلْل ُْ َُّْعِبِّ َعْ  َعِديٍّ ََنْ ِديُ  ال َِ ُِ َأْ    َو فَرِنيِّ َأَخرا
َا أَْمَسَل َعَلى َْرْعِسِ   َْ  إَّنَّ َُ َعَلى َكْلِِرَل ِ وَلَْ َُْسرمِّ فَ   َوِإْ  َخاَلَبَها ِكالٌب ِمْ  َغْ َِها َفال َْْأُكْل  .َيُل َا َ ََّْ ِنَّنَّ

 َعَلى َغْ ُِِ (( . 
َُ : َوِفَررِ  *  َُ َكْلَِررَل اْلُمَللَّرر َّررا  فَاْ َِبْررُ  ِ َوِإْ  ا ُْكَْ اْلررَم اللَّررِ  فَرر ِ )) إَ ا أَْرَلررْل َِ ِ فَررِنْ  أَْمَسررَل َعَلَْررَل فََأْارَْكَِررُ  

ُِ  ََكاُُْ  (( .  ُكْل ِمْنُ  َفُلْلُ  أَْارَْكَُِ  َبْد بَرََِل وَلَْ يَأْ   فَِن َّ َأْخَ  اْلَلْل

َُ ِبَسْهِمَل فَا ُْكَْ اْلَم اللَِّ  َعَلَِْ  (( : َوِفَِ  أَْيض ا*   . )) إَ ا َرَمَْ
َمنْيِ ِنْ  َغاَب َعنْ فَ )) : َوِفَِ   * ْْ ما  أَْو يَر ْْ َ   -َل يَر ََ  :َوِي رَِواَي َمنْيِ َوالَّالَث ْْ َِْر -اْلََر ْد ِفَرِ  إالَّ أَثَررََ َلرْهِمَل ِ فَرَلْم 

َِي ا  ِي اْلَماِ   ْدَُْ  َغ ََ َُ ِ فَِنْ  َو  (( . فَِنََّل ال َْْدرِي : اْلَماُ  بَرَِرَلُ  ِ أَْو َلْهُمَل ؟  َفال َْْأُكْل ِ َفُلْل إْ  ِشْئ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ َعرْ  ِ  َعْ  َلراَلِِ  - 4 َْ  اللَّرِ   -رضر  اهلل عنهمرا  - َعِْرِد اللَّرِ  بْرِ  ُعَمر ُُ َرُلر ْعر ْ ُ  بَراَ  :  َِ : )) َمرْ   يَرُ ر
َ  إالَّ   -َِرَن َكْلِا  ابرْ  َُ َحَْد  ِ أَْو َماِشََ م  ِب َاطَاِ  (( .  -َكْل ْْ َُِِ ُكلَّ يَر َْ ُ ُص ِمْ  َأ  فَِنَُّ  يَرنرْ
 * ُ ْ َََة يَرُ  َْث  ك . بَاَ  َلاَِلٌ : وََكاَ  أَبُْ ُهََيْر َِ  َُ َْث  . : ك أَْو َكْل َِ  َُ ِِ  وََكاَ  َحا

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ   النَّررِبِّ ُكنَّررا َمررَل   بَرراَ  : َعررْ  رَافِررِل بْررِ  َخررِديج   - 3 َعرر ََ كبِررِ ي احْلَُلَرْ ٌْع  كِمررْ  ِِتَاَمرر رر َُ ِ ِ فََأَحرراَب النَّرراَس 
ْا إِبال  َوَغَنما   ِم رِي ُأْخََيَاِ  اْل َ  اَ  النَِّبَ روَكَ  -فََأَحاُب ْا -ْْ ْا  ِ فَرَعِجُل ْا اْلُ رُدورَ ِ َوَ َِبُ  فَرَأَمََ النَّرِبَ  . َوََْصُِ

ُْ ِ ُثَّ َبَسررَم  َهررِ بِاْلُ ررُدوِر فَُأْكِعئَرر ََة  ِمررْ  اْل َررَنِم بَِِعِرر   ِ فَرنَرردَّ ِمنرْ رر َُ  ُُْ فََأْعََرراُهْم ِ وََكرراَ  ِي َفبََلُِررِ ا بَعِررٌ  فَرَعررَدَ  َع
ِم َخَْرررٌل َيِسررر ٌَة  ْْ ََِسرررُ  اللَّرررُ  . فَرَ ررراَ  :ِ اْلَ ررر َِ ُهْم ِبَسرررْهم  ِ َف رررٌل ِمرررنرْ َُ ُِ اْلَِرَهرررا َِِم أََوابِرررَد َكَأَوابِرررِد  )) فَرررَأْهَْ. َر إ َّ ِِلَرررِ 
أِل ِ َفَمررا  ِْ َْ ْا بِررِ  هَ  َغلَررَُِلمْ الْرر َهررا فَاْحررنَرُع ُْ  اللَّررِ  ِ إَّررا البُررْ اْلَعررُدوِّ  (( . برراَ  :َلررَ ا ِمنرْ ُُ : يَررا َرُلرر َغرردا  ِ  بُرْلرر
ُِ ؟ بَاَ  :  ِ َولَََْس َمَعَنا ُمد . َم ِ َو ُِكََ اْلرُم اللَّرِ  َعَلَْرِ  ِ َفُللُرُُْ ِ لَرََْس السِّر َّ )) أَفَرَنْ َبُل بِاْلَ َص َما أَْْرَهََ الدَّ
ثُ  َِدِّ َِ (( .  ُلْم َعْ  َ ِلَل َوالَظْعََ ِ َوَلُأ َُ   أَمَّا السَِّ  : فَرَعْظٌم ِ َوأَمَّا الَظْعَُ : َفُمَد. احْلََِ

 )األوابد : الوحش التي قد توحشت ، ونفرت من اإلنس ، ُيقال : أبَّْدُت تأبًُّدا َأُبوًدا( .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث و حد ) َباُب اأَلَضاِحّي - 2
َِّى النَّررِبَ ربَرر َعررْ  أََْررِس بْررِ  َمالِررل   - 9 ررنْيِ  اَ  : َضرر َُ ررنْيِ  : ِبَلِْ َِ ََْْرنْيِ  ِ أَْمَل   َوَ َّررى َِ َِبَُهَمررا بََِررِدُِ  . أَبَررر

 ََ ِهَما ِ وََكِرَّ ِِ َلُ  َعَلى ِحَعا َْ  .)األملح : األغبر ، وهو الذي فيه سواٌد وبياض(  (( . َوَوَضَل ِر
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 (أحاديث  3 ) ِكَتاُب اأَلْشِرَبِة - 16
ِْ  اللَّرِ   -َأ َّ ُعَمرََ بَراَ   : - رضر  اهلل عنهمرا -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمرََ  - 9  :أَمَّرا بَرْعرُد  - َعلَرى ِمْنرَْبِ َرُلر

 َِ َِمُي اْلَْْمر رِعِ  . ِ أَيَرَها النَّاُس ِ إَُّ  َْرَاَ  ََتْ َُّ َِ ِ َوال َِ ِ َواْلَعَسرِل ِ َواحْلِْنبَر ُِ ِ َوالَِّْمر َ  : ِمرْ  اْلِعنَر َوِهرَ  ِمرْ  ََخَْسر
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َُ : َمرا َخراَمََ اْلَعْ رَل  َْ  اللَّرِ  . َواْلَْْمر نَرا ِفََهرا َعْهردا  َْرْنَِِهر  إلََْرِ  : اْ َررَد ِ   ثَرالٌث َوِاْاُ  َأ َّ َرُلر َكرراَ  َعِهرَد إلََرْ
َْاٌب ِم ْ َواْلَلاللَ  َْابِ  َُ ِ َوأَبْر  الَِّبَا . أَبْر

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

2 -  ََ ررر َُ َْ )) اَ  :فَرَ ررر ؟َعررْ  اْلِِِْرررِل ُلرررِئَل   َعرررِ  النَّرررِبِّ  -رضررر  اهلل عنهرررا  -َعررْ  َعا َِ ََاب  َأْلرررَلََ فَرُهررر ُكرررَل َشررر
ََامٌ   . )الِبْتع : نِبيذ العسل( .((َِ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََ  - رض  اهلل عنهما -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  َعَِّاس   - 4 َا  :   بَراَ  : بَرلَرَغ ُعَمر اَْرَل فَرَ راَ  : بَ ِ َأ َّ ُفالْرا  بَراَع ََخْر
َْ  اللَّررِ   ْ راَ  : )) بَررربَرر اللَّررُ  ُفالْررا  ِ َأَلَْ يَرْعلَررْم َأ َّ َرُلرر ُِ رر َُ ُْ َعلَررَِْهْم ال ََِّمرر ُِ َْا ِ  َْهررا ِ اََْل اللَّررُ  اْلََرُهرر ُم ِ َفَجَمُل

َْها   .؟ (( فَرَِاُع
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 6 ) ِكَتاُب اللَِّباِس - 17
ُْ  اللَِّ   َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 9 َِيََ  بَاَ  : بَاَ  َرُل ْا احلَْ فَِنَُّ  َمرْ  لََِِسرُ  ِي الرَدْْرََا َلَْ   : )) ال َْرْلَُِس

ََِة (( .  يَرْلَِْسُ  ِي اآلِخ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َُِ يْرَعََ  - 2 َْ  اللَّرِ   - رض  اهلل عنهما -ْبِ  اْلَََماِ   َعْ   ُُ َرُل ْع َِيرََ   بَاَ  :  َِ ْا احلَْ ُْ  : )) ال َْرْلَُِسر يَرُ ر
 َِ ُِ َواْلِعضَّ َه َِ ال َّ ْا ِي لََِْ ََُب ُْ يَِاَج ِ َوال َْ اِفِهَما ِ َوال الدِّ َِ ْا ِي ِح ُلرْم ِي َولَ ِ فَِنْرََّها َِلُرْم ِي الرَدْْرََا   َوال َْْأُكُل

ََةِ   (( . اآلِخ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاِ  بْررِ  َعراِزب   - 4 ربَررراَ  :   - رضرر  اهلل عنهمرا -َعرْ  اْلَِرر ُُ ِمررْ  ِ ي ِلمَّ ُِ  - َ  رَمرا َرأَيْر ََا َ ِي  َ  َِحْر َسررَ   - لَّرر ِْ َأ
ِْ  اللَِّ   ِْيِل (( . : ِمْ  َرُل َُِب َمْنِلَِرَِْ  ِ بَِعَُد َما بَرنْيَ اْلَمْنِلَِرنْيِ ِ لَََْس بِاْلَ ِصِ  َوال بِالبَّ  َلُ  َشَعٌَ َيْض

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ََاِ  ْبِ  َعاِزب   - 3 ُْ  اللَِّ    - رض  اهلل عنهما -َعْ  اْلَِر ََْْا َرُل ََْْرا  بَاَ  : أََم ِبَسِْل  ِ َوَْرَهاَْرا َعرْ  َلرِْل  : أََم
ََاِر اْلَ َسررِم  ُِ اْلَعرراِطِس ِ َوِإبْررر ررِمَ ُْ ِْ ِ َواْرَِِّرراِع اْ ِنَررازَِة ِ َوَْ َِي ِْم ِ  -أَْو اْلُمْ ِسررِم  -ِبِعََرراَاِة اْلَمرر َِ اْلَمْظلُرر ِ َوَْْصرر

اِ  السَّالِم .  َُ اِع  ِ َوِإْف َِ الدَّ اَب ََ  َوِإ
َْاََِْم  َوَْرَهاَْرا َعرر ْ  ُِ ِ َوَعررْ  ُشررَْب   -أَْو َعررْ  ََتَررَِِم  -َخرر َه َِ ِ وَ  الرر َّ َِ ِ َوَعررْ  اْلِ ِسرربِاْلِعضَّرر  ِّ ِ  َوَعررْ  َعررْ  اْلَمََرراِث

يَِاِج (( . ََِ  ِ َوالدِّ َِ ِ َواِاْلَِِرْ َِي  لُِِْس احلَْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ  :  -رضرر  اهلل عنهمررا  -ِ  ُعَمررََ َعِْررِد اللَّررِ  بْررَعررْ   - 5 ُ  ِ َفَلرراَ   َأ َّ َرُلرر اْحرربََنَل َخاََتررا  ِمررْ  َ َهرر
َلَس َعَلى اْلِمْنَْبِ  .َ ِلَل َفَصَنَل النَّاُس كَ  .ََيَْعُل َفصَُّ  ِي بَاِطِ  َكعِِّ  إَ ا لََِِسُ   ََ إيِّ   )) فَرَ اَ  :ِ فَرنَرَاَعُ   ِ ُثَّ إَُّ  
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َعُل َفصَُّ  ِمْ  َااِخرل   َْ ُُ أَْلَُِس َهَ ا اْْلَاََتَ ِ َوَأ َََمرى بِر ِ  (( .ُكْن فَرَنَِرَ   (( . َواَللَّرِ  ال أَْلَُِسرُ  أَبَردا   )) ُثَّ بَراَ  : ِ فَر
 .النَّاُس َخَْاََِْمُهْم 

ُِ اْلَُْمَن ََ  :َوِي َلْعا  *   . َعَلُ  ِي َيِد
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِي:  َْ  اللَِّ  رَأ َّ َرلُ  : َعْ  ُعَمََ ْبِ  اْلَْبَّاِب  - 6 ِس احلَْ ُْ  اللَّرِ   َوَرَفَل لََنا .َِ إالَّ َهَلَ ا رَْرَهى َعْ  لُُِْ َرُل
 :  َُِْْْلَبى ُأْحُِرَع ََ ِ َواْل  .  السََِّّاَب
ِضَل ُأْحُِرَعنْيِ  اللَِّ   َِْبَ َْرَهى  :َوِلُمْسِلم  *  ْْ َِ إالَّ َم َِي  . ِ أَْو َثالث  ِ أَْو أَْرَبل  َعْ  لُِِْس احلَْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( حديث ا 09 ) كتاُب الِجهاِد - 18
َْ  اللَّررِ   َعرْ  َعِْررِد اللَّررِ  بْررِ  َأِك أَْوََف  - 9 ِْ أَيَّاِمررِ  الَّررِِت َلِ ررَ  ِفََهررا اْلَعررُدوَّ  - : َأ َّ َرُلرر اْْرَِظَررََ ِ  -ِي بَرْعرر

ْمُس  َُّ ُِ ال ََ ْْا لَِ راَ  اْلَعرُدوِّ ِ َوَلرأَيَرَها النَّاُس ِ ال َْرََِمنرَّر يَا بَاَم ِفَِهْم ِ فَرَ اَ  : ))ِ ََِّتَّ إَ ا َماَل ْا اللَّرَ  اْلَعاِفََر ِ ُل
ُْهْم فَاْحرررْبُو  ِِ فَرررِنَ ا َلِ َُُِمررر َُ ِظرررالِ  الَسرررَُْ ََ ََتْررر ْا َأ َّ اْ َنَّررر اللَُّهرررمَّ ُمْنررراَِ  )) :  ُثَّ بَررراَ  النَّرررِبَ (( . ا ِ َواْعَلُمررر

ُْْصََْْا َعَلَِْهْم (( .  اَاِب : اْهاِْمُهْم ِ َوا ِْ ََ َِاِب ِ َوَهازَِم ا ََِي السَّ  اْلِلَِاِب ِ َوَُمْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رراِعِديِّ  َعررْ  َلررْهِل بْررِ  َلررْعد   - 2 َْ  اللَّررِ   :  السَّ ْْم  ِي َلررَِِِل اللَّررِ   َأ َّ َرُلرر ررٌَ ِمررْ  : بَرراَ  : )) رِبَرراُط يَررر َخَرْ
ردُِكْم  َِ ِط َأ ْْ ِضُل َلر ْْ َها ِ َوَم َِ  ِمر َ الَدْْرََا َوَما َعَلَرْ َُِهرا اْلَعِْرُد ِي : اْ َنَّر َُو َُ يَر ر َِ َهرا ِ َوالََّْو رٌَ ِمرْ  الرَدْْرََا َوَمرا َعَلَرْ َخَرْ

َها: اْلَ ْدَوُة ِ أَِو َلَِِِل اللَِّ   ٌَ ِمْ  الَدْْرََا َوَما َعَلَرْ  (( . َخَرْ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 4 َََج ِي  -َوِلُمْسرررِلم  : ََْضرررَمَ  اللَّرررُ   -اْْرَِرررَدَب اللَّرررُ  بَررراَ  : ))  َعرررْ  النَّرررِبِّ ِ  َعرررْ  َأِك ُهََيْرررر ِلَمرررْ  َخررر
َهاٌا ِي َلَِِِل  ِ َوِإَيَاٌ  ِك ِ َوَْْصِديٌ  ِبَُُلِل   َِ َُُ  إالَّ  َِ َْ َعلِرّ  َضراِمٌ  :َلَِِِلِ  ِ ال ُُيْ ََ ِ  ِ فَرُه َأْ  أُْاِخلَرُ  اْ َنَّر
  َ َ  أَْو َغِنََم َْ َََج ِمْنُ  ِ َْا َِال  َما َْاَ  ِمْ  َأ َعُ  إىَل َمْسَلِنِ  الَِّ ي َخ  (( .  أَْو أُْرَِ

 .َكَمَِرِل الصَّرا َِِم اْلَ را َِِم   - َُيَاِهرُد ِي َلرَِِِل اهللِ َواَللَُّ  َأْعَلُم ِبَرْ   -َجاِهِد ِي َلَِِِل اللَِّ  َوِلُمْسِلم  : )) َمَُِل اْلمُ * 
َْكََّل اللَُّ  لِْلُمَجاِهِد ِي َلَِِِل ِ  ََ ِ أَْو يرُ بِأ : َوَْر ُُ َأْ  يُْدِخَلُ  اْ َنَّ َْفَّا َ  ْ  َْر َ  أَْو َغِنََم َْ َعُ  َلاِلما  َمَل َأ َِ َْ . )) 

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّرررِ   َوَعْنررُ  ِ - 3 ْم  ُيلْ  بَررراَ  : بَررراَ  َرُلررر َِ ِ : )) َمرررا ِمرررْ  َمْللُررر َم اْلِ ََاَمررر ْْ ررراَ  يَرررر ََ لَرررُم ِي َلرررَِِِل اللَّرررِ  ِ إالَّ 
 ُ ْْ ُ  َل ِم ِ َوالَِّيُل رِيُل  وََكْلُمُ  َيْدَمى : اللَّْْ  (( . ِمْسل  الدَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  - 5 ُْ  اللَّرِ   َعْ  َأِك أَيََْب ا رٌَ ِ َّرا  بَاَ  : بَاَ  َرُل ٌَ : َخَرْ ر َِ : )) َغرْدَوٌة ِي َلرَِِِل اللَّرِ  ِ أَْو َرْو
َُّْمُس  ُْ َعَلَِْ  ال ُْ ((ِ طََلَع ُ  ُمْسِلٌم  . َوَغَََب ََ  .َأْخََ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(67( 
 

ررٌَ  ُْ  اللَّررِ  راَ  َرُلررراَ  : بَررربَرر َعررْ  أََْررِس بْررِ  َمالِررل   - 6 ٌَ : َخَرْ رر َِ ِمررْ  : )) َغررْدَوٌة ِي َلررَِِِل اللَّررِ  ِ أَْو َرْو
ُ  اْلَُِةارَِي . . (( الَدْْرََا َوَما ِفََها ََ  َأْخََ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََْْصارِيِّ  - 7 ْ  اللَّر  بَراَ  :  َعْ  َأِك بَرَِاَاَة ا َنا َمَل َرُلر َْ نَررنْي   َخََ ُِ َ   -إىَل  ُْ   -َو ََكرََ ِبصَّر فَرَ راَ  َرُلر
 .ك  بَاَِلَا َثالثا  ك  . فَرَلُ  َلَلُُِ  (( : َمْ  بَرََِل بََِِال  َلُ  َعَلَِْ  بَرَرَِّنٌَ  )) : اللَِّ  

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِْع  - 8 ََْكرر ََ بْررِ  ا ررَِِكنَي  أََْررى النَّررِبَّ  بَرراَ  : َعررْ  َلررَلَم ُْ َ   -َعررنْيٌ ِمررْ  اْلُم َْ ِي َلررَع َفَجلَررَس ِعْنررَد  - َوُهرر
َِدَُّث ِ ُثَّ اْْرَعََِل  اِبِ  يَرَِ َِ ُُ  )) : فَرَ اَ  النَِّبَ  .َأْح ُُْ ِ اُْطُلُِْ  . فَرَ َِرْلُُِ  ِ فَرنَرعََّلِ  َلَلَِ ُ  (( . َوابْرُِرُل

َ  * و  ََُل ؟  )) فَرَ اَ  : :ِي رَِواَي َْعِ (( . َمْ  بَرََِل الََّ ََْك ْا : اْبُ  ا  َلُ  َلَلُُِ  َأْْجَُل (( . )) فَرَ اَ  : . فَرَ اُل
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّرِ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 1 َِيََّ  إىَل َُنْرد   بَاَ  : بَرَعَ  َرُل ُُ َلر ر َْ ِفََهرا  ِ َفَةََ
ُْ ُلْهَماُْرَنا َنا إِبال  َوَغَنما  ِ فَرَِرَلَ  ُْ  اللَِّ   : ِ فََأَحِرْ ََ بَِع ا  ِ َوَْرعََّلَنا َرُل َُ  بَِع ا  بَِع ا  . اثْرَ ْ َع

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْاٌ   َعْ  النَِّبِّ  َوَعْنُ  ِ - 91 َْفَرُل ِلُلرلِّ َغراِار  لِر َِيَ  : يُر ََوَِّلنَي َواآلَخ فَرَُرَ راُ  : َهرِ ُِ  .بَاَ  : )) إَ ا َْجََل اللَُّ  ا
 َغْدرَُة ُفالِ  ْبِ  ُفال   (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِْ َم َرررازِي النَّرررِبِّ  َوَعْنرررُ  : - 99 رررَدْ  ِي بَرْعررر َ   َأ َّ اْمرررََأَة  ُوَِ ْلَررر ُْ  اللَّرررِ   .َمْ ُِ َْْلََ َرُلررر النَِّسررراِ  ِ  بَرِْرررلَ  فَرررَأ
ََا ِ   . َوالصِِّرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ِ  ِ َوالَابرَ  : اِلل  رَعْ  َأَِْس ْبِ  مَ  - 92 ْْ َّْاِم ِ َشَلََرراَأ َّ َعَِْد الرََِّْحَِ  بْرَ  َعر رََ بْرَ  اْلَعرر  اْلَ ْمرَل إىَل النَّرِبِّ  َرْ
َِ  - َغاَاة  َِلَُماِي  - َِي  . َعَلَِْهَما  ُ َوَرأَيْرُِ . فَرََخََّص َِلَُما ِي َبِمَِص احلَْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْاُ  بَرِ  النَِّضر ِ َكاَْراَ  :  بَر َعْ  ُعَمََ بْرِ  اْلَْبَّراِب  - 94 ْلِِ   ُْ أَْمر رْف  ِ َّرا أَفَراَ  اللَّرُ  َعلَرى َرُلر ِ َّرا َلَْ يَُِْ
َْ  َعَلَِْ  ِِبََْل  َوال رَِكاب   ِْ  اللَِّ   ِ اْلُمْسِلُم ُْ ِلََُل ُْ  اللَِّ   . َخاحََّ وََكاَْ َ   َفَلاَ  َرُل ََ َأْهلِرِ  َلرَن يَرْعاُِ  َْرَعَ 

ََاِع ِ َوالسِّالِح  ِ ُثَّ  ََلَّ .: ََيَْعُل َما بَِ َ  ِي  اْلُل  ُعدَّة  ِي َلَِِِل اللَِّ  َعاَّ َو
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رََ. النَّرِبَ  -رض  اهلل عنهما  -ِ  ُعَمََ َعْ  َعِِْد اللَِّ  بْ  - 93 َْ ََ ِمرْ  اْْلََْرِل : ِمرْ  احلَْْعََراِ   بَاَ  : َأ َمرا ُضرمِّ
ََْااِع  َِ اْل َِ إىَل َمْسِجِد َبِ  ُزَرْي   . .إىَل ثَِنََّ َْ : ِمْ  الَِّنََّ ََ. َما َلَْ ُيَضمَّ َْ  َوَأ

  * . .ََ َْ ُُ ِفََمْ  َأ  بَاَ  اْبُ  ُعَمََ : وَُكْن
َِ الْ اَ  ُلْعََاُ  :ربَ *  ِِمَ  احلَْْعََاِ  إىَل ثَِنََّ َُ أَْمََا   ََْااِع إىَل مَ  .أَْو ِلٌََِّ ََْااِع:ََخَْس َِ اْل  .: ِمَلٌ ْسِجِد َبِ  ُزَرْي   َوَمْ  ثَِنََّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



(68( 
 

ِْ  اللَِّ   بَاَ  : َوَعْنُ  ِ - 95 ُُ َعَلى َرُل َِْض ُِرد   ُع َم ُأ ْْ َََة  -يَرر ر ُْ ُُ  .فَرلَرْم َيُِرْاِي  -َوأََْرا ابْرُ  أَْربَرَل َع َِْضر َوُع
َم اْْلَْنَدِ   ْْ َََة َْا اْبُ  َخَْ َوأَ  -َعَلَِْ  يَر ُْ اَزِي  -َس َع ََ  . فََأ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَِّ   :َوَعْنُ   - 96 َُِل َلْهما  َبَسَم ِي النرََّعِل : لِْلَعََِس َلْهَمنْيِ  َأ َّ َرُل  .  ِ َولِلََّ
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َْ  اللَّررِ   :َوَعْنررُ   - 97 َ   َأ َّ َرُلرر ََايَا ََْْرُعِسررِهْم َخاحَّرر رر َعررُ  ِي السَّ َْ َمررْ  يَرِرْ َْ.ِ : َكرراَ  يُرنَرعِّررُل بَرْعرر َبْسررِم  ِلرر
َِ اْ ََْألِ   . َعامَّ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

نَرربَر النَّرِبِّ  ِ َعر ِ   -َعِِْد اللَِّ  ْبِ  بَرَْس   -َعْ  َأِك ُمَْلى  - 98 رراَ  : )) َمرْ  َِحَرَل َعَلَرْ فَرلَرََْس الَح را السِّ
 ِمنَّا (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُْ  اللَّررِ   َوَعْنررُ  ِ - 91 َ  ِ َويُرَ اِْررُل ِحَِ  بَرراَ  : ُلررِئَل َرُلرر ررِل : يُرَ اِْررُل َشررَجاَع َُ َ  ِ َويُرَ اِْررُل رِيَررا   . َأَي َعررْ  الََّ ََّرر
ََلَّ َ ِلَل ِي َلَِِِل اللَِّ   ُْ  اللَّرِ  . ؟ عاَّ َو َْ ِي )) :  فَرَ راَ  َرُلر َُ اللَّرِ  ِهرَ  اْلُعْلََرا ِ فَرُهر َْ  َكِلَمر َمرْ  بَاَْرَل  لَُِِلر

 َلَِِِل اللَِّ  (( .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ( أحاديث 3 ) ِكَتاُب اْلِعْتِق - 19
َْ  اللَِّ   -رض  اهلل عنهما  -َعْ  َعِِْد اللَِّ  ْبِ  ُعَمََ  - 9 بَاَ  : )) َمْ  َأْعََِ  ِشرَْكا  لَرُ  ِي َعِْرد  ِ  : َأ َّ َرُل

َصَصرُهْم ِ َوَعَِرَ   ِِ  ُُ ََ َعرْد   ِ فَرَأْعَبى ُشرَََكاَ  َِّْم َعَلَْرِ  ِبََمر َرَ  اْلَعِْرِد : بُرر ُلُغ ََ َعَلَْرِ  اْلَعِْرُد ِ َوِإالَّ َفَلاَ  َلُ  َماٌ  يَرِرْ
 فَرَ ْد َعََِ  ِمْنُ  َما َعََِ  (( .

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َََة  - 2 ك  ِ فَرَعَلَِْ  َخالُحرُ  ِي َمالِرِ  ِ فَرِن ْ  َعْ  النَِّبِّ  َعْ  َأِك ُهََيْر َلَْ  بَاَ  : )) َمْ  َأْعََِ  ِشْ َصا  ِمْ  َ ْلُْ
ََ َعْد   : َيُلْ  َلُ  َماٌ   ُك ِبََم َِّْم اْلَمْملُْ ُ ْ   َعَلَِْ  (( .ِ ُثَّ اُْلُِْسِعَ   بُر ُْ ََ َم  ِ َغَرْ

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َِ ْبِ  َعِِْد اللَِّ   - 4 اِب ََ َََْْصاِر غُ  بَاَ  : -رض  اهلل عنهما  -َعْ   ٌَُل ِمْ  ا  الما  َلُ  .َابرَََّ َر
ابِ  بَرلَررَغ النَّررِبَّ  * َوِي َلْعررا  : َِ ررال  ِمررْ  َأْحرر َُ َ  ِ: َأ َّ َر َُُُ  ِ  َأْعَِررَ  ُغالمررا  عررْ  ُابُرر رر فَرَِاَعررُ   ِ َلَْ َيُلررْ  لَررُ  َمرراٌ  َغَرْ

ََنُ  إلََِْ  (( . ُْ  اللَِّ  َرلُ  َِ ِاْرَهم  ِ ُثَّ أَْرَلَل ََ  ِبََِماَّنِا ََ
  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  

َِ ُ خ َ  اِِْْهى اْلَمْعُ .. ِِ َا. اهللُ َحا ْا  ِ  ا َْااِ  ِ َوَغَعََ لُ  ِ ولِْلُمْؤِمِننَي واْلُمؤِمناِ  ََ ََْم ُهْم َوا َاِ  ِمنرْ ِْ َ ا م  أَعاَ  َعَلى اَ ََا. اهللُ خَرْ َو
َاَعَِ َه ا اْلَمْع .  ns2002sn@hotmail.comالْبيد االللِتوي  للمالِظا . ُم

ْافِ   ك أبْ عِد العايا ك ِد اْلُم َِ  ه ر9341/  7/  91اَ
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 الفهرس وعدد األحاديث واألبواب
 

 عدد األحاديث البـــــــــــــــــاب رقم الباب الكتــــــــــــــاب الصفحة
1 

 ـ الطهارة 1
 أبواب ( 7أحاديث +  11) 

- - 11 
 6 دخول الخالء واالستطابة 1 2
 4 السواك 2 3
 2 المسح على الخفين 3 4
 6 المذي وغيره 4 4
 8 الجنابة 5 5
 3 التيمم 6 6
 5 الحيض 7 6
7 

 ـ الصالة 2
 باًبا ( 23) 

 11 المواقيت 1
 6 فضل الجماعة ووجوبها 2 9
 4 األذان واإلقامة 3 11
 3 استقبال القبلة 4 11
 4 الصفوف 5 11
 7 اإلمامة 6 12
  14صفة صالة النبي  7 13
 1 والسجودوجوب الطُّمأنينة في الركوع  8 15
 6 القراءة في الصالة 9 15
 1 ترك الجهر بـ " بسم اهلل الرحمن الرحيم " 11 16
 2 سجود السهو 11 16
 4 المرور بين يدي المصلي 12 17
 9 باب جامع 13 17
 5 التشهد 14 18
 3 الوتر 15 19
 4 الذكر َعقيب الصالة 16 19
 1 الجمع بين الصالتين في السفر 17 21
 1 قصر الصالة في السفر 18 21
 8 صالة الجمعة 19 21
 5 صالة العيدين 21 22
 4 صالة الكسوف 21 23
 2 صالة االستسقاء 22 24
 3 صالة الخوف 23 24
 14 - - حديثًا ( 14ـ الجنائز ) 3 25
 ـ الزكاة 4 27

 أحاديث + باب واحد ( 6) 
- - 6 

 2 صدقة الفطر 1 28
28 

 الصيامـ  5
 أبواب ( 4أحاديث +  7) 

- - 7 
 11 الصوم في السفر وغيره 1 29
 8 أفضل الصيام وغيره 2 31
 3 ليلة القدر 3 32
 4 االعتكاف 4 32
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 عدد األحاديث البـــــــــــــــــاب رقم الباب الكتــــــــــــــاب الصفحة
33 

 ـ الحج 6
 باًبا ( 11) 

 2 المواقيت 1
 4 يلبس المحرم من الثيابما  2 33
 1 الفدية 3 34
 2 ُحرمة مكة 4 34
 1 ما يجوز قتله 5 35
 8 دخول مكة وغيره 6 35
 4 التمتع 7 36
 5 الهدي 8 37
 1 الُغسل للمحرم 9 37
 11 فسخ الحج إلى العمرة 11 38
 2 الُمحرم يأكل من الصيد 11 39
41 

 ـ البيوع 7
 (أبواب  9) حديثان + 

- - 2 
 11 ما ُنهي عنه من البيوع 1 41
 5 العرايا وغير ذلك 2 41
 1 السََّلم 3 42
 3 الشروط في البيع 4 42
 5 الرِّبا والصرف 5 43
 13 الرهن وغيره 6 43
 1 اللَُّقَطة 7 45
 3 الوصايا 8 46
 4 الفرائض 9 46
 ـ النكاح 8 47

 حديًثا + باب واحد ( 13) 
- - 13 

 3 الصداق 1 49
 ـ الطالق 9 49

 ) حديثان + باب واحد (
- - 2 

 4 الِعدَّة 1 51
 8 - - أحاديث ( 7ـ اللِّعان )  11 51
 6 - - أحاديث ( 6ـ الرَّضاع )  11 52
 9 - - أحاديث ( 9ـ الِقصاص )  12 53
55 

 ـ الُحدود 13
 أحاديث + بابان ( 6) 

- - 6 
 3 حدُّ السرقة 1 57
 2 حدُّ الخمر 2 57
57 

 ـ األيمان والنذور 14
 أحاديث + بابان ( 7) 

- - 7 
 5 النذر 1 58
 6 القضاء 2 59
61 

 ـ األطعمة 15
 أحاديث + بابان ( 11) 

- - 11 
 4 الصيد 1 61
 1 األضاحي 2 62
 3 - - أحاديث ( 3ـ األشربة )  16 62
 6 - - أحاديث ( 6ـ اللباس )  17 63
 19 - - حديًثا ( 19الجهاد )  ـ 18 64
 3 - - أحاديث ( 3ـ الِعْتق )  19 66

 حديثًا 594باًبا  و   36كتاًبا  و   91المجموع :  

 


